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O Samba do Operário 

(Cartola) 

 

Se o operário soubesse 

Reconhecer o valor que tem seu dia 

Por certo que valeria 

Duas vezes mais o seu salário 

 

Mas como não quer reconhecer 

É ele escravo sem ser 

De qualquer usurário 

 

Abafa-se a voz do oprimido 

Com a dor e o gemido 

Não se pode desabafar 

 

Trabalho feito por minha mão 

Só encontrei exploração 

Em todo lugar 
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RESUMO 

 

CORRÊA, Patrícia Santiago de Medeiros. Entre chicotes e privilégios: a subjetividade 

dos trabalhadores das fábricas de sardinhas de São Gonçalo/RJ . Dissertação de 

Mestrado. Orientação da Profª Drª Carla Appollinario de Castro. Niterói: Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 2018, 

172fls. 

O presente estudo visa analisar como as transformações do mundo do trabalho 

afetam a subjetividade dos trabalhadores de duas fábricas de pescado em 

conservas, localizadas em São Gonçalo (RJ). A mudança das relações de trabalho 

analisada neste setor e localização específicas da indústria de alimentos, levaria a 

uma inversão na percepção que estes trabalhadores tem sobre seus direitos, que de 

conquistas muitas vezes passariam a ser encaradas como privilégios. Isso deriva 

em como as políticas neoliberais e o processo de reestruturação produtiva 

apresentam como caraterísticas atuais o aumento da precarização e da 

flexibilização das relações de trabalho associadas as particularidades na formação 

sócio - histórica desta categoria marcada pela invisibilidade, informalidade, e 

salários baixos. A partir da metodologia de estudo de caso, esta pesquisa buscará 

apreender os olhares dos trabalhadores das chamadas “fábricas de sardinhas” sobre 

suas próprias relações de trabalho e condições de vida, compreendendo que as 

falas coletadas na pesquisa de campo fazem parte de um contexto na qual as 

experiências, antes condenáveis, foram sendo naturalizadas através do uso de 

ideologias e práticas que afetam a subjetividade dos explorados. O trabalho está 

estruturado em três partes, além de introdução e considerações finais; nele 

partimos dos pressupostos teóricos da pesquisa, o contexto sócio- histórico da 

produção industrial de pescado em São Gonçalo, terminando com a pesquisa de 

campo. Como resultado, aparece uma pluralidade de subjetividades socialmente 

construídas pelas histórias de vida, experiências no mundo do trabalho, relação 

com os direitos do trabalhador, diferentes formas de regulação do trabalho e 

modalidades de exploração. 

 

PALAVRAS-CHAVES: São Gonçalo; Fábricas de Sardinhas; Relações de 

Trabalho; Subjetividade. 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 
CORRÊA, Patrícia Santiago de Medeiros. Entre chicotes e privilégios: a subjetividade 

dos trabalhadores das fábricas de sardinhas de São Gonçalo/RJ. Dissertação de 

Mestrado. Orientação da Profª Drª Carla Appollinario de Castro. Niterói: Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 2018, 

172fls. 

 

The present study aims to analyze how the recent transformations of the labour 

world, debated by several Marxian theorists, present themselves in practice, 

affecting the workers' reality of two canned fish factories, located in São Gonçalo 

(RJ). The change in labor relations, analyzed in this specific sector and location of 

the food industry, would lead to a reversal in the perception of workers' rights, 

which would be perceived as privileges. This results in how neoliberal policies and 

the process of productive restructuring nowadays, as current characteristics, 

increased precariousness and flexibilization of labor relations, establishing 

different and new forms of exploitation. Based on the case study methodology, this 

research will seek to apprehend the workers' views of the so-called "sardine 

factories" on their own working relations and living conditions, understanding that 

the statements collected in the field research form part of a context in the which 

previously reprehensible experiences were naturalized through the use of 

ideologies that affect the subjectivity of the exploited. The work is structured in 

four parts, besides introduction and final considerations; in it we start from the 

theoretical presuppositions of the research, which were the methodologies used, 

the historical context of the industrial production of fish in São Gonçalo, ending 

with field research. As a result, a plurality of perceptions about workers' rights, 

different forms of labor regulation, and modes of exploitation appear.  

 

KEYWORDS: São Gonçalo; Sardine Factories; Labour Relationships; 

Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O capitalismo contemporâneo tem mostrado aos trabalhadores que a tarefa 

central do nosso tempo é a luta pela sobrevivência diante da destituição de direitos 

e do aumento da exploração. Viver dignamente está cada vez mais distante das 

trincheiras do mundo do trabalho, onde o processo de precarização manifesta -se 

pela flexibilização e desregulamentação dos direitos, desemprego em larga escala e 

crescimento da informalidade, aliado a formas de apropriação da subjetividade dos 

explorados.  

Esta conjuntura tem colocado na pauta do dia a necessidade de aprimorar os 

mecanismos de produção de resistência da classe trabalhadora no âmbito dos 

movimentos sociais, além de aprofundar a análise de estudos empíricos associados 

com as teorias críticas sobre as consequências da exploração no ambiente do 

trabalho. 

A atualidade das obras marxianas se materializa pela constatação de que a 

produção do mais valor vem seguindo uma dinâmica de diminuição do custo do 

tempo de trabalho necessário. O tempo de trabalho necessário que acontece 

durante a jornada de trabalho é o período de reposição dos instrumentos de 

trabalho, das matérias primas, dos objetos extraídos da natureza e da reprodução da 

força de trabalho.  

Hoje, o que se está assistindo em escala global é uma tentativa desesperada 

da classe dominante, formada pela junção do capital industrial com o capital 

financeiro, de salvar o capitalismo, reinventando seu modo de ser, através da busca 

pela maximização da extração de mais valor, tanto absoluta quanto relativa, nem 

que para isso, seja preciso sacrificar de maneira letal uma parte significativa da 

força de trabalho. 

Estabelecer como possibilidade histórica a redução do tempo de trabalho 

necessário a tal modo que a classe trabalhadora já não tenha a seu dispor os meios 

mínimos de subsistência é sinônimo de, na prática, efetuar uma devastação social 

na qual as formas mais condenáveis de exploração, tais como a terceirização, o 

contrato a zero hora1 e a pejotização2 vão sendo expandidas e consequentemente 

                                                 
1 Forma de contrato de trabalho onde o empregado não tem uma carga horária fixa, ficando a disposição 

do patrão segundo sua necessidade. 

Cf. <http://www.tst.jus.br/pmnoticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/22614834>. Acesso em 18 fev. 

2018. 

http://www.tst.jus.br/pmnoticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/22614834
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ganhando uma roupagem por dentro da legalidade, em especial nos países 

periféricos como o Brasil.  

Desprovida de seus instrumentos tradicionais de resistência, tais como os 

sindicatos – que estão fragmentados, dispersos e fragilizados –, as frações mais 

pauperizadas da classe trabalhadora estão agonizando, imersas em um avanço do 

capital sobre o trabalho que tem como fio condutor a implantação das políticas 

neoliberais baseada no esfacelamento do caráter social do Estado.   

Para o Brasil, que não viveu o Estado de Bem Estar Social em sua 

plenitude, assim como alguns países da Europa em um contexto pós Segunda 

Guerra Mundial, esse desmanche estatal, através da desvalorização das políticas 

sociais, com congelamento dos gastos para as áreas da saúde, educação e 

assistência social, ao passo que são aprovadas reformas trabalhistas, com intuito de 

tornar o Brasil mais atrativo nas disputas globais por mercados e capitais –, tem 

transformado a força de trabalho em uma mercadoria altamente barata e submissa, 

o que traz para o debate o papel cumprido pelos trabalhadores brasileiros na 

divisão internacional do trabalho. 

Mas, ao contrário do que estes primeiros parágrafos podem aparentar, este 

não será um estudo exclusivamente sobre como as relações de trabalho sofreram 

com as grandes mudanças em escala mundial dirigidas no sentido de flexibilizar e 

desregulamentar direitos, intensificar jornadas e o desemprego, visando à redução 

dos salários. Conforme propõe Mills, este trabalho pretende se inserir naquilo que 

se pode chamar de uma espécie relacional de estudo sociológico3. Isto é, todo o 

esforço despendido nesta pesquisa será no intuito de relacionar estes fatos sociais , 

que muitas vezes são analisados através das grandes estruturas como a política e as 

instituições, com a vida dos trabalhadores do ramo alimentício de conserva de 

peixes em São Gonçalo. 

Sabe-se que o processo de industrialização pode ser narrado sob dois 

olhares – das máquinas que foram introduzidas, e o dos homens que passaram a ser 

controlados pelas máquinas. Por isso, essa pesquisa vai propor como método o que 

                                                                                                                            
2 Transformação do empregado em pessoa jurídica, prestadora de serviços, sem o correspondente 

pagamento de encargos trabalhistas. 

Cf. <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/15229074>, acesso em 18.02.2018. 
3 MILLS, Charles Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1959, pp.12-13. 
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Llory e Llory chamam de descrição subjetiva do trabalho4 no qual as vivências dos 

trabalhadores assumem uma relevância central para o estudo científico5. E as 

vivências são compreendidas neste estudo como a face subjetiva das experiências 

sociais e históricas da classe que vive do trabalho, especificamente, os 

trabalhadores das fábricas de sardinhas de São Gonçalo.  

Em regra, quando um trabalhador pensa em sua vida pessoal e profissional, 

sua esfera de análise está fechada por sua própria órbita privada. Como nos diz 

Mills, os trabalhadores raramente “têm consciência da complexa ligação entre suas 

vidas e o curso da história mundial”.6 Ainda que o homem seja um ser socialmente 

articulado, o fato de todos os indivíduos se encontrarem atomizados nas suas 

próprias experiências lhes retira a capacidade de crítica global construída a partir 

de sua vivência e impede a conexão de sua cotidianidade com a de milhões de 

outros trabalhadores. 

A procura pela articulação de uma imaginação sociológica será um caminho 

trilhado por esta pesquisa, assim como proposto por Mills, enquanto um exercício 

permanente de desnaturalização das práticas sociais mais íntimas e privadas para 

interligá-las com o mundo exterior aos indivíduos. Tentar-se-á uma busca contínua 

para localizar a existência do indivíduo e sua biografia dentro do contexto 

histórico-social no qual ele está inserido. Compreendendo assim, a existência de 

uma relação indissociável entre a esfera particular e a totalidade  da realidade 

objetiva.   

Nesse sentido, a ideia de realizar uma pesquisa sobre as relações de trabalho 

nas fábricas de sardinhas de São Gonçalo surgiu nos primeiros contatos realizados 

por essa pesquisadora com as trabalhadoras das fábricas através do movimento 

feminista. Nutrida de uma preocupação latente de organizar as mulheres da base da 

pirâmide social brasileira, foi que em 2014 comecei a participar de uma série de 

intervenções feministas que deram origem ao início da pesquisa.  

Essa informação é essencial para compreender que o olhar científico 

desprendido durante o percurso desta narrativa acadêmica estará sempre mediado 

                                                 
4 LLORY E LLORY. Description gestionaire et description subjective: des discordances (Les cas d’une 

usine de montage d’automobile, apud DEJOURS, Christophe. A Banalização da Injustiça Social. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2015, p. 49. 
5 Dejours vai apontar ainda para a existência de uma discrepância entre a fala dos operários e a narrativa 

“gerencial do trabalho” propostas pelas empresas, no qual as mudanças ocorridas na organização do 

trabalho são frequentemente tidas como positivas enquanto na prática tem-se aumentado o sofrimento dos 

que necessitam trabalhar para sobreviver. Cf. DEJOURS, C., op. cit.. 
6 MILLS, C. W., op. cit., p. 10. 
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pela própria escolha do campo de pesquisa. Não foi mera coincidência que as 

fábricas de sardinhas tenham mulheres como composição majoritária da força de 

trabalho. As questões de gênero e raça, muito embora não sejam o centro de 

análise dessa investigação, irão aparecer, ora nas entrelinhas, ora de forma 

explícita ao longo desta dissertação, como resultado do que o próprio campo de 

pesquisa acrescentou de riqueza e aprendizado.  

Essa pesquisa trata da vida de mulheres e homens, de várias idades e 

diferentes biografias, fruto de contextos históricos e sociais específicos, mas que 

carregavam em si algo em comum – um rosto silencioso e desconfiado que já no 

primeiro contato fez surgir inquietações sociológicas. Na primeira fábrica visitada, 

a profundidade do momento transpareceu o medo de quem não queria perder o 

trabalho, ainda mais se este for sem a carteira assinada, em ritmo intenso e jornada 

prolongada.   

Naquele momento, o gesto militante passou a ser dirigido por um olhar 

pesquisador. Coletando dados, acabei descobrindo que o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins da região havia elaborado 

uma denúncia pela existência de falso trabalho cooperativado naquela fábrica em 

2014. Questionando-me sobre a atuação do Judiciário, percebi que os instrumentos 

jurídicos a minha disposição não seriam suficientes para esclarecer uma situação 

como essa. Então, já no primeiro semestre do mestrado, a sociologia do trabalho 

tornou-se a minha principal leitura, na tarefa de desvendar o que veio a ser meu 

campo de pesquisa. 

Nestes encontros com a sociologia do trabalho, reconheci  uma das 

explicações para o fenômeno que estava observando. A reestruturação produtiva 

está produzindo aquilo que Ricardo Antunes vai chamar de novas formas de ser da 

informalidade7 na qual o trabalho temporário, voluntário e terceirizado ganham 

maior dimensão e, até mesmo, contornos jurídicos. Entre essas novas formas de 

apropriação do trabalho informal está o aumento do uso de trabalhadores 

cooperativados no desenvolvimento de atividades econômicas, com intuito de 

garantir ao tomador de serviço uma diminuição considerável dos encargos 

trabalhistas e previdenciários, pois essa prática não gera, a princípio, vínculo 

empregatício para quem for sócio. 

                                                 
7 ANTUNES, Ricardo. Os modos de ser da informalidade: rumo a uma nova precarização estrutural do 

trabalho? Revista Praia vermelha. Rio de Janeiro. v. 20. n.º 1, 2010 
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Em São Gonçalo, existem hoje três fábricas de sardinhas em 

funcionamento, Rubi, Piracema e Coqueiro; esta última é a segunda maior 

produtora de sardinhas enlatadas do Brasil. Todas essas fábricas são sobreviventes 

de um processo de reestruturação da indústria no município e estão localizadas no 

distrito de Neves, às margens da Baía de Guanabara, geograficamente muito 

próximas umas das outras.  

Isso traz para essa pesquisa algumas questões centrais: Como se 

manifestava os modos de ser da exploração nas fábricas de sardinhas nos períodos 

de início da industrialização e sua posterior reestruturação? Como esse processo 

afeta a subjetividade dos trabalhadores?  

Essas perguntas problemas surgiram após uma entrevista realizada em 

setembro de 2016 com um trabalhador da Coqueiro, empresa que, em regra, 

garante a formalização jurídica da sua força de trabalho, assinando a carteira de 

trabalho e minimamente garantindo o cumprimento dos direitos previstos nos 

acordos e convenções coletivas firmadas junto ao sindicato. 

Nesta entrevista se verificou que todas às vezes que o mesmo se referia a 

algum direito seu conquistado, como auxílio transporte, auxílio saúde e 13º salário, 

o operário utilizava o termo “regalia” ou “privilégio”. Essa percepção era fruto de 

uma comparação de sua própria condição jurídica e social enquanto trabalhador 

com registro assegurado em relação à situação de trabalhadores de uma outra 

fábrica do mesmo ramo nas proximidades que funcionava no formato de uma 

cooperativa e também em relação a sua própria história de vida, marcada por uma 

infância pobre e sofrida.  

E a partir desse momento que foi possível a formulação da hipótese de 

pesquisa: “As relações de trabalho que efetivam a proteção jurídica dos 

trabalhadores, alteram subjetivamente suas percepções sobre a exploração, criando 

a noção de privilégio”. O direito do trabalho assume no capitalismo uma forma 

ambivalente. Ao passo que promove a proteção jurídica do trabalhador, se 

tornando objeto de disputa na luta de classes, também é responsável por 

estabelecer a legalização da exploração.  

A partir da análise marxista de Pachukanis sobre o fetichismo jurídico8, essa 

concepção do direito como um privilégio poderia ser questionada como mero 

                                                 
8 Cf. PACHUKANIS, Evgeni, Teoria Geral do Direito e Marxismo. São Paulo: Editora Acadêmica, 1989, 

p. 75. 
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fetiche. O fetiche é sempre uma forma aparente tal como a forma-mercadoria, que 

esconde seu conteúdo essencial – a exploração. A forma jurídica em aparência 

seria um sistema de proteção das relações sociais, mas em essência é a maneira que 

o capital encontrou de consolidar as contradições de classe derivadas do modo de 

produção capitalista. Nessa perspectiva, a proteção jurídica do trabalhador teria 

como propósito basilar a legalização da exploração. 

Nesse sentido, os objetivos desta pesquisa visam: 1) identificar quais 

experiências os trabalhadores das fábricas de sardinhas vivenciaram enquanto 

classe ao longo do tempo, a partir da análise sócio-histórica das suas relações 

trabalho; 2) Explicar em que medida, neste início do século XXI, o trabalho formal 

assume em suas particularidades um sentido de privilégio. 

Ao iniciar uma pesquisa, o pós-graduando geralmente acredita ter escolhido 

um tema original e inédito para aprofundar seus estudos. Este pensamento, por 

vezes reflete muito mais o estágio de desconhecimento do aluno em relação ao seu 

objeto do que propriamente uma ausência de produção científica sobre o assunto. 

De forma a não cometer este equívoco, este estudo buscou uma metodologia que 

permitisse inicialmente recolher um amplo leque de informações, pesquisas já 

realizadas, dados históricos, estatísticas e testemunhos sobre o trabalho nas 

fábricas de sardinhas, para posteriormente realizar uma sistematização teórica a 

partir do que o campo forneceu.  

O resultado dessa preocupação foi a escolha metodológica pelo estudo de 

caso, que se apresenta como um enfoque no qual diversos procedimentos 

metodológicos e fontes são passíveis de serem utilizados na busca por revelar o 

objeto da pesquisa em diferentes abordagens.  

 

O estudo de caso pressupõe que a “realidade social” é criada por 

meio da interação social, embora situada em determinados 

contextos e histórias, e procura reconhecer e descrever antes de 

tentar analisar e teorizar – isto é, ela dá precedência à descrição 

sobre a explanação. Ela faz a pergunta básica: “O que está 

acontecendo aqui?” antes de tentar explicá-lo. Ela presume que as 

coisas podem não ser como parecem e privilegia a investigação 

profunda em lugar da cobertura: compreender “o caso” em vez de 

generalizá-lo ao conjunto de uma população.9   

 

                                                 
9 SOMEKH, Bridget e LEWIN, Cathy. Teoria e métodos de pesquisa social. Petrópolis: 

Vozes, 2015, p. 91.  
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O estudo de caso não é necessariamente limitado pelo espaço geográfico ou 

por um lugar específico. Até porque dentro de uma mesma localidade é possível se 

observar relações sociais formadas por elementos diferentes entre si, como pais e 

filhos, governantes e governados, vizinhança, entre outros. Nesse sentido, a 

delimitação proposta nesta pesquisa sobre as fábricas de sardinhas de São Gonçalo 

estabelece como enfoque a percepção que os trabalhadores têm sobre suas relações 

de trabalho.  

Ao estabelecer as fronteiras desse estudo, foi necessário inicialmente 

reconstituir o contexto histórico na qual se instalaram essas fábricas, para daí 

pensar como se constituíram as relações de trabalho no passado e quais as 

conexões que se pode fazer com essa experiência histórica observando a 

exploração do trabalho vivenciada nestas fábricas nos dias de hoje. Enquanto esse 

estudo sobre a história do trabalho avançava, foi realizada uma pesquisa de campo 

com os trabalhadores de duas fábricas de Sardinhas de São Gonçalo.  

As categorias e conceitos básicos para a formulação das hipóteses desta 

pesquisa – trabalho, subjetividade, exploração – aparecem articuladas no primeiro 

capítulo. Neste, discute-se como, a partir de um contexto de transformações 

econômicas e ideológicas do capitalismo na passagem do século XX para o XXI, 

especialmente no Brasil recente, as relações de trabalho podem ser analisadas. Se 

buscou olhar para essas alterações significativas e suas características na tentativa 

de estabelecer o lugar da subjetividade do trabalhador no mundo do trabalho.  

O segundo capítulo desta dissertação se divide em dois momentos. A 

primeira parte traz como proposta reconstituir o período da industrialização do 

município, visando analisar as relações de trabalho estabelecidas nas fábricas de 

sardinhas da cidade de São Gonçalo. O momento abordado será a fase de 

instalação dessas fábricas de conservas enlatadas na década de 1930 até meados de 

1950.  

Este período é considerado o início da industrialização do município e 

rendeu a São Gonçalo o apelido de “Manchester Fluminense”, algo que tem sido 

muito questionado pelos estudos atuais. Este título aparece pela primeira vez na 

literatura na obra do intelectual e conservador Palmier, que insinua uma existência 
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anterior do apelido10. Esta pesquisa não localizou a origem exata do termo, 

estabelecendo como possibilidade se tratar de uma tradição oral. 

Neste capítulo, também discute-se a natureza das fontes da pesquisa. Se, 

num primeiro momento, o olhar se volta ao passado, as fontes utilizadas 

demandam um tratamento mais histórico. Por isso, a escolha pelo uso de 

periódicos da época é acompanhado de uma contextualização crítica das condições 

de sua produção. 

O outro período histórico tratado neste capítulo é o de mudanças na 

estrutura industrial em São Gonçalo, que coincide em parte  com a implantação do 

neoliberalismo no Brasil, a partir de uma reestruturação na produção que levou ao 

fechamento de mais de oito fábricas de sardinhas enlatadas na região de Niterói-

São Gonçalo. Além desses fatores, que atuaram em esfera global, pretende-se 

apresentar outros problemas específicos e relacionados com o contexto da cidade 

que possam ter contribuído para essa transformação no setor de pescado enlatado. 

Ressalto que escrever sobre as fábricas de sardinhas de São Gonçalo não foi 

uma tarefa fácil. Existem muitas pesquisas já realizadas e outras em andamento 

sobre o munícipio de São Gonçalo, especialmente, no âmbito da Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ. Mas, especificamente, sobre as fábricas de 

sardinhas, a literatura é escassa. Por isso, a tarefa de reconstruir o ambiente laboral 

e as relações de exploração no momento em que houve a chegada e instalação 

dessas fábricas e de tentar desvendar as transformações que o capital operou sobre 

a vida de milhares desses trabalhadores nos últimos anos foi árdua.    

Descobrir novas referências bibliográficas específicas sobre a 

industrialização da cidade de São Gonçalo, e a partir delas conseguir reconstruir a 

trajetória das fábricas de sardinha, foi um aprendizado para esta pesquisadora, que 

percebeu na prática que pesquisa acadêmica também é suor e por vezes lágrima. 

Reunir estas pesquisas significou caminhar por bibliotecas e ouvir indicações em 

busca dessa produção. Mas significou também alegrar-se com o encontro de cada 

uma dessas encadernações.  

Obviamente, existe um quebra-cabeça que está longe de ser concluído. As 

lacunas deixadas pelo abandono acadêmico em relação a essas fábricas trazem para 

o segundo capítulo questionamentos sem resposta, verdadeiros vazios factuais e 

teóricos.  

                                                 
10 PALMIER, Luiz. São Gonçalo Cinqüentenário. Rio de Janeiro: IBGE, 1940, p. 121. 
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As fábricas de sardinha aparecem nas fontes bibliográficas encontradas 

apenas de forma ilustrativa, como meras citações, ou em uma única foto antiga 

reproduzida por vários autores. Quase nenhuma informação sobre a vida das 

operárias, o cotidiano das fábricas, as lutas e greves da categoria no passado. Essa 

ausência pode ser problematizada pelo fato da maioria da mão-de-obra das fábricas 

ser feminina e, consequentemente, invisível e desvalorizada até mesmo para os 

revolucionários da época. 

Uma história cheia de lembranças do tempo em que a elite conservadora 

local propagava uma esperança de que São Gonçalo fosse se transformar em uma 

potência produtiva central para a economia brasileira, enquanto a realidade do 

chão de fábrica, marcada pela exaustão e pelo desrespeito à CLT, demonstrava 

uma necessidade imediata de organização dos trabalhadores para a luta de classes. 

A importância deste capítulo se justifica partindo da premissa de que os 

grandes processos históricos assumem contornos locais que afetam diretamente a 

vida e consciência dos trabalhadores. Apurar essa dinâmica capitalista do ponto de 

vista sócio-histórico significa também desvendar como a classe trabalhadora 

estabelece sua experiência de classe a partir das transformações operadas nas 

relações de produção, na vida cotidiana e como essas relações objetivas afetam a 

visão sobre o mundo do direito.  

Além do mais, para analisar a realidade atual das fábricas de sardinhas, 

marcada por crises financeiras, falência, reestruturação e imposição muitas vezes 

de uma desproteção jurídica ao trabalhador, é necessário ter como pressuposto o 

contexto histórico no qual elas optaram por se instalar no município em busca de 

sinais que indiquem um processo histórico de precarização do trabalho e produção 

de subjetividades. 

O terceiro capítulo será a pesquisa de campo e seus desdobramentos 

teóricos. Esse será o momento no qual a voz dos trabalhadores será mais 

facilmente ouvida no estudo. Através de diálogos e entrevistas realizadas com 

operários e operárias das fábricas de sardinhas, Piracema e Coqueiro, e 

representantes do Sindicato será feita uma descrição do ambiente social que são 

responsáveis pela formação da percepção desses trabalhadores sobre suas relações 

de trabalho e seus direitos. É o momento no qual a subjetividade desses 

trabalhadores ganhará destaque por se compreender que o mundo empírico é 
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formado por experiências coletivas, mas também corpos, olhares e histórias de 

vida. 

Destaco que, muito embora a nomenclatura técnica para denominar estes 

estabelecimentos industriais, objeto desta pesquisa, seja “indústria de conservas de 

pescados”, optou-se pela forma como os trabalhadores da cidade e das próprias 

fábricas designam historicamente seus locais de trabalho – fábricas de sardinhas. 

Depois desta pesquisa, espero que estes trabalhadores e trabalhadoras não 

sejam lembrados apenas pelo cheiro de restos de peixe que as fábricas exalam até 

mesmo para viajantes da BR-101. Eles serão também lembrados pelo que pensam e 

vivem e, sobretudo, nos ensinam. 



 

 

CAPÍTULO 1 

METAMORFOSES DO TRABALHO NO BRASIL RECENTE 

 

Neste primeiro capítulo, pretende-se abordar as bases conceituais que 

nortearam a construção desta pesquisa em uma perspectiva marxista. Além disso, 

objetivou-se analisar o contexto econômico, político e social, fundamental das 

transformações das relações de trabalho no Brasil recente. A partir da emergência 

do neoliberalismo, do aprofundamento dos processos de reestruturação produtiva e 

das dinâmicas do cenário político tentar-se-á buscar o lugar que a subjetividade do 

trabalhador ocupa no mundo do trabalho. 

 

1.1 Trabalho e subjetividade: pressupostos teóricos 

 

A origem do conceito de trabalho aparece por vezes associada ao termo em 

latim tripalium, que referia-se a um instrumento de tortura romano. O que se pode 

aprender desta história é que durante séculos, o trabalho esteve associado pela 

humanidade ao sofrimento e a morte. Mas, longe do que pode parecer, o conceito 

de trabalho vai muito além de suas raízes etimológicas para a sociologia, filosofia, 

economia política e muitos outros campos do saber. O que se pressupõe nesta 

pesquisa é que o trabalho existe desde o surgimento da própria humanidade e 

assume no capitalismo contemporâneo múltiplas expressões. 

Ao longo dos séculos, a humanidade vem se construindo de diferentes 

formas, valores, relações de produção e sociabilidade. Mas existe um elemento em 

comum a todas essas sociedades: o trabalho. Ou seja, ele é o fio condutor da 

história pelo qual o pesquisador pode lançar sua lupa na tentativa de enxergar as 

dinâmicas percorridas por homens e mulheres até o tempo presente. Seja qual for o 

modo de produção observado, é o trabalho que fundamenta a existência humana.  

Marx definiu o trabalho como uma “eterna necessidade natural de mediação 

do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana”11. Neste 

sentido geral do conceito, pode-se interpretar que não há vida sem trabalho porque 

                                                 
11 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I:O processo de produção do Capital. São 

Paulo: Boitempo, 1ª edição revista, 2015, p. 120. 
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é ele que se manifesta já no primeiro minuto de consciência do indivíduo ao raiar 

do dia. 

Ainda existe uma característica do trabalho que lhe faz ter uma 

particularidade nos seres humanos: a capacidade de idealizar o resultado final. 

Uma aranha pode construir uma bela teia, assim como uma abelha pode 

confeccionar uma grande colmeia mas nem a aranha e nem a abelha podem prever 

anteriormente o produto final de seu trabalho; “o que desde o início distingue o 

pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua 

mente antes de construí-la”12. 

O trabalho, para o ser humano, não é instintivo. Ao contrário, é fruto de um 

planejamento mental prévio, com uma finalidade traçada desde o início. Chega-se, 

assim, a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador 13. 

Marx diz ainda que outra característica do trabalho está presente na construção da 

viabilização do seu próprio processo; o ser humano tem uma capacidade tanto de 

criação quanto de uso dos meios de produção14. Assim, a história do trabalho e 

suas épocas econômicas podem ser narradas a partir do estudo do desenvolvimento 

dos meios de produção e seus usos pela humanidade. 

É importante destacar que a categoria trabalho, mesmo sendo considerada 

essencial para o desenvolvimento da atividade humana, foi concebida também por 

Marx em sua acepção particular, isto é, a partir de uma crítica negativa sobre o 

desenrolar das relações sociais de produção ao longo da história e nos modos de 

produção calcados na imposição da propriedade privada. Em sua crítica ao 

trabalho, está a observação das sociedades divididas entre possuidores e 

despossuídos. Não seria possível entender a forma de organização das sociedades 

humanas sem entender seu lugar na história. 

A escravidão, a servidão, o assalariamento e outras diferentes formas de 

estruturação das relações de produção estiveram calcadas na extração do trabalho 

de uns sobre outros, tendo como premissa a propriedade privada. É neste contexto 

que se pode verificar uma outra dimensão para o conceito de trabalho: a ideia de 

                                                 
12 Idem, ibidem, p. 255. 
13 Idem, ibidem, p. 256. 
14 Idem, ibidem, p. 257. 
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que o fruto do trabalho não pertenceria a quem o produz. Marx denomina isso 

como alienação15. 

A crítica ao trabalho alienado foi elaborada por Marx com base na 

observação da apropriação alheia do objeto produzido pelo ser humano. Esse é 

capaz de sujeitar à fome o sujeito produtor da riqueza a tal ponto que, nas palavras 

do autor, “quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e 

tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital”16. O trabalhador passa a 

ser privado não somente do que produziu, mas também de outros recursos 

necessários a manutenção da vida e de seu próprio trabalho. Esse processo de 

alienação tem como premissa a objetivação do trabalho, isto é, a construção de 

uma independência entre produtor e produto. 

 

Esse fato nada mais exprime, se não: o objeto (Gegenstand) que o 

trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta como um ser 

estranho, como um poder independente do produtor. O produto do 

trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisal 

(sachlich), é a objetivação (Vergegenständlichung) do trabalho. A 

efetivação (Verwirklichung) do trabalho é a sua objetivação.17 

 

 

O trabalho alienado, ao contrário do que aparenta à primeira vista, se revela 

como causa da propriedade privada e não como consequência. Nas palavras do 

autor: a “propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência 

necessária do trabalho exteriorizado, da relação externa (äusserlichen) do 

trabalhador com a natureza e consigo mesmo”18. E é por essa razão que o trabalho 

alienado não se constitui em uma exclusividade do modo de produção capitalista, 

ainda que seja no capitalismo que este tenha alcançado sua máxima expressão.  

                                                 
15 Na principal obra de Marx sobre a questão, os Manuscritos econômico-filosóficos, aparece uma 

distinção entre os conceitos de alienação (Entäusserung) e estranhamento (Entfremdung), distinção esta 

salientada por Jesus Ranieri na tradução da obra. No entanto, e tendo em conta que os dois termos se 

referem ao mesmo processo conceitual marxiano de separação do produtor (trabalhador) do produto (fruto 

do seu trabalho), optamos por usar apenas o termo alienação para expressar todo o processo que decorre 

dessa separação. Neste sentido, usamos aqui as definições apresentadas por Mészáros sobre o tema, que 

não faz uma distinção estanque entre as denominações, apontando-as como parte de um mesmo processo. 

Para os usos do conceito de alienação em Mészáros, cf. MÉSZÁROS, I. A teoria da alienação em Marx. 

São Paulo: Boitempo, 2016, pp. 20-21; para a distinção entre alienação e estranhamento em Ranieri, cf. 

RANIERI, Jesus. “Apresentação”, in: MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: 

Boitempo, 2017, pp.15-16. 
16 MARX, K. Manuscritos… op. cit., p. 81. 
17 Idem, ibidem, p. 80. 
18 Idem, ibidem, p. 87. Grifos no original. 
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Mészáros chama a atenção para a existência do trabalho alienado durante o 

modo de produção feudal, em virtude desse nexo de causalidade entre a alienação e 

a propriedade fundiária, base do domínio da propriedade privada na época. Para o 

escritor húngaro, o processo no qual a terra precisou ser alienada anteriormente por 

um grupo de pessoas foi necessário para construir as bases do feudalismo. A 

alienação do trabalho se manteve na transformação da sociedade feudal para o 

modo de produção capitalista, pois a burguesia, enquanto classe revolucionária que 

almejava o poder político, não foi capaz e nem teve a intenção de realizar uma 

crítica profunda à existência da propriedade privada, limitando sua atuação e seu 

pensamento a um questionamento sobre os fundamentos divinos que justificavam 

propriedade nas mãos da nobreza e do clero19. 

Nesse sentido, Mészáros aponta sobre a relevância e urgência histórica de 

aprofundar os estudos e a crítica à alienação como forma de compreensão da 

condição do trabalhador no modo de produção capitalista. O autor identifica que a 

alienação não pode ser compreendida como um poder natural e externo, mas fruto 

do desenvolvimento histórico.20 

O autor expõe que o conceito de alienação seria chave para decifrar os 

Manuscritos econômico-filosóficos. E é a partir desta obra complexa, inacabada e 

fragmentada que Mészáros extrai e analisa o trabalho alienado em suas dimensões 

constitutivas no processo do trabalho, relação homem-natureza, relação do 

trabalhador com si mesmo, como ser genérico e com os demais seres humanos.21 

A primeira característica do trabalho alienado em Marx seria pautada pela 

“relação do trabalhador com o produto do trabalho como objeto estranho e 

poderoso sobre ele”22, assim como sua relação com o mundo exterior sensível e 

com os objetos da natureza. O ser humano, que deveria se enxergar como parte da 

natureza, passa a não reconhecê-la, não se sente integrado. O mundo da natureza 

torna-se estranho ao ser humano, mero instrumento para a acumulação do capital. 

Conforme a natureza é percebida como uma mercadoria a ser consumida e 

devastada, a humanidade caminha para o seu próprio abismo. 

                                                 
19 MÉSZÁROS, I. A teoria da alienação em Marx, op. cit., pp. 124-125. 
20 Cf. Idem, ibidem, p. 17. 
21 Idem, ibidem, p. 17. 
22 MARX, K. Manuscritos... op. cit., p. 83 
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A segunda característica é definida por Marx como autoalienação ou 

alienação de si mesmo, como identifica Mészáros. Esse aspecto está na “relação do 

trabalho com ato de produção no interior do trabalho”23. O trabalho, conceituado 

como vital, passa a ser uma atividade não pertencente ao trabalhador, trazendo 

desconhecimento, sofrimento e passividade no processo produtivo. O produto do 

trabalho é alienado do trabalhador, consistindo em uma alienação do objeto. Esse 

processo é conjugado e simultâneo com a alienação do próprio trabalhador. A 

atividade que o ser humano desenvolve não pertence a ele. É mero meio de 

sobrevivência, e não finalidade da existência.24 

O terceiro aspecto do trabalho alienado se manifesta na relação do homem 

enquanto um ser genérico. O ser humano é alienado de sua espécie: “Faz -lhe da 

vida genérica apenas um meio da vida individual”25. E essa forma individual de 

vida passa a ser a finalidade da humanidade.26 

A quarta característica do trabalho alienado é a alienação do ser humano 

dos demais seres humanos. O homem perde a dimensão enquanto grupo, corpo 

social, e passa a entender os demais seres humanos como outros, e não mais como 

seus semelhantes. Transpõe aos outros a relação que estabelece com o objeto de 

seu trabalho. 

O que é produto da relação do homem com seu trabalho, produto 

de seu trabalho e consigo mesmo, vale como relação do homem 

com outro homem, como o trabalho e o objeto do trabalho de 

outro homem.27 

 

 

Esses quatro aspectos do trabalho alienado são o que inviabilizam a 

realização pessoal, social e genérica de mulheres e homens. O trabalho, que em sua 

acepção positiva, é fundamental para o desenvolvimento de relações sociais e se 

constitui como inerente a própria existência humana, deveria ser fonte de prazer, 

entusiasmo e felicidade. Mas são essas características acima citadas que 

contribuem para a imposição da sociedade fundamentada na propriedade privada e 

que naturalizam a exploração de uma classe sobre a outra. A tal  ponto que o maior 

                                                 
23 Idem, ibidem. 
24 Idem, ibidem, pp. 80-81. 
25 Idem, ibidem, p. 84. 
26 Cf. Idem, ibidem, pp. 85-86. 
27 Idem, ibidem, p. 86. 
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desafio da vida de um trabalhador é a luta para sobreviver diante da miséria, de 

quem tudo produz e a quem nada pertence. 

Conhecer o conceito de trabalho e alienação em Marx, é fundamental para 

compreender algumas diferenças que se construíram nas últimas décadas, por 

muitos cientistas sociais: um questionamento sobre a centralidade do trabalho. 

Diante de tantas transformações recentes ocorridas no mundo do trabalho, muitos 

autores elaboraram teses, algumas bem heterogêneas, que afirmavam o fim da 

sociedade do trabalho. As mudanças no capitalismo recente teriam alterado as 

relações de trabalho, de tal forma que já seria possível anunciar o adeus ao 

trabalho e consequentemente o fim da classe que vive do trabalho.  

Na década de 1980, um dos teóricos que inaugurou essa tese foi André 

Gorz, com o polêmico livro “Adeus ao Proletariado” , no qual apresenta uma 

concepção diferente da visão marxista sobre o trabalho. Gorz afirma que o trabalho 

nem sempre existiu e que seria uma criação de capitalistas e proletários. O autor 

defende ainda, que o sujeito social da abolição do trabalho, não seriam os 

trabalhadores que se sentem satisfeitos com o seu ofício. Mas sim, esse seria um 

objetivo para aqueles que jamais enxergariam no seu trabalho uma fonte de 

realização pessoal, a quem Gorz chamou de não-trabalhadores: 

 

A camada que vive o trabalho como uma obrigação exterior pela 

qual “perde-se a vida ganhando-a”, eu chamo de “não-classe” de 

“não-trabalhadores”: seu objetivo não é a apropriação, mas a 

abolição do trabalho e do trabalhador. E é por isso que ela é 

portadora do futuro: a abolição do trabalho não tem outro sujeito 

social passível que não essa não-classe.28 

 

Nesse sentido, Gorz critica o marxismo por estabelecer o proletariado como 

sujeito social da transformação social, afirmando a ascenso de um neoproletariado, 

em um contexto pós-industrial marcado pela abolição do trabalho. Esse 

neoproletariado, também chamado de não- trabalhadores estariam associados ao 

crescimento do setor de serviços e a diminuição do trabalho produtivo industrial.  

 
O novo proletariado pós-industrial, exatamente por essa ausência 

de uma concepção global da sociedade futura, difere 

fundamentalmente da classe investida, segundo Marx, de uma 

                                                 
28 GORZ, André. Adeus ao proletariado: para além do socialismo. Rio de Janeiro: Editora Forense 

Universitária, 1982, p. 16. 
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missão histórica. É que o neoproletariado não tem nada a esperar 

da sociedade existente nem de sua evolução.29 

 

No Brasil, Gorz foi duramente criticado por muitos outros estudiosos sobre 

o mundo do trabalho. Ricardo Antunes admite que houve uma redução do 

operariado industrial nos países da Europa Ocidental, tais como França e Itália, 

assim como no Canadá e Japão. Entretanto, Antunes adverte que enquanto 

“perdurar o modo de produção capitalista, não pode se concretizar a eliminação do 

trabalho como fonte criadora do valor”30. 

No campo da luta de classes, a centralidade do trabalho para o 

desenvolvimento da humanidade está se tornando objeto de disputas e vem sendo 

questionada como forma de justificar o abandono do classismo, visto que a perda 

da centralidade do trabalho, implica necessariamente na secundarização da luta 

contra a exploração no mundo do trabalho. 

A exploração foi uma categoria gerada a partir da crítica a economia 

política clássica, isto é, fruto de um conhecimento acumulado e de suas rupturas 

teóricas. Nasce em Marx a partir da necessidade de pontuar o caráter transitório do 

capitalismo e apontar suas contradições. É uma categoria que foi construída na 

análise da vida social e do processo de trabalho, e no capitalismo é encontrada na 

relação de contradição e proporcionalidade entre o que o trabalhador produz e o 

que recebe em forma de salário. 

Está longe de ser uma categoria moral, muito embora seja assim usada no 

sentido popular. Enquanto categoria analítica, mantém como essência seu caráter 

relacional, sendo somente possível de se estabelecer o grau de exploração da classe 

ou de um trabalhador a partir da verificação da proporção entre o que se produz e o 

que se gasta na própria produção31. Nesse sentido, o trabalhador explorado não é 

necessariamente aquele que recebe um salário abaixo do mínimo existencial, mas 

sim, aquele que produz maior quantitativo de excedente, ou mais valor numa 

perspectiva capitalista, para o proprietário dos meios de produção. A dimensão da 

                                                 
29 Idem, ibidem, p. 93. 
30 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 

do trabalho. São Paulo: Editora Cortez, 1995, p. 50. 
31 De acordo com Marx: “A taxa de mais-valor é, assim, a expressão exata do grau de exploração da força 

de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista”, entendendo-se mais-valor como a parte 

produzida pelo trabalhador e não paga, na forma de salário, a este. Cf. MARX, K. O capital. Op. cit., p. 

294 e passim. 
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exploração é medida pela extensão do trabalho excedente produzido pela força de 

trabalho. 

E compreender o conceito de exploração torna-se fundamental para pensar a 

conformação da classe trabalhadora nos dias de hoje. Diante de tantas 

transformações que o mundo do trabalho viveu nas últimas décadas é preciso ter 

cuidado para não confundir a classe trabalhadora, apontada por Marx como sujeito 

social da revolução, com a figura do trabalhador fabril. 

Essa confusão pode surgir como resultado de uma interpretação restrita do 

conceito de classe trabalhadora, na qual esta última estaria vinculada apenas ao 

processo produtivo industrial. O conceito de trabalhador em Marx seria tratado 

neste entendimento como sinônimo de operário fabril, isto é, nesta análise seriam 

desconsiderados os trabalhadores pertencentes a determinadas a outras frações da 

classe. Seriam excluídos dessa compreensão, por exemplo, os trabalhadores do 

setor de serviços, trabalhadores domésticos e os servidores públicos.  

No Brasil, este problema de interpretação aconteceu em parte por causa das 

traduções dos livros de Marx que não se preocupavam com a exatidão do uso dos 

conceitos. Na mais recente tradução de O livro I de O Capital, usada ao longo 

deste estudo, percebe-se que Marx trabalhou com o termo “Fabrikarbeiter” isto é, 

trabalhador fabril ou operário, de forma muito pontual no Capítulo 13, 

contrariando outras edições em português baseadas no mesmo texto em alemão. 

No campo do marxismo, existiram ainda autores que aprofundaram os 

estudos sobre classes sociais. Thompson vai trabalhar com a ideia de uma classe 

operária como fruto de uma relação social construída historicamente e em 

movimento dinâmico. A classe seria assim, um auto fazer-se ao longo da história. 

Ela não poderia ser matematicamente definida, visto que seria necessária sua 

própria experiência enquanto classe e consciência social. 

 

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comuns (herdadas e partilhadas), sentem e articulam 

a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens 

cujos interesses diferem (e geralmente se opõe) dos seus. A 

experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas 

relações de produção em que os homens nasceram – ou entraram 

involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas 
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experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em 

tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais.32 
 

Nesta interpretação, a consciência de classe não poderia ser estabelecida por 

meio de uma sentença, pela qual se julga se os trabalhadores tem ou não a 

consciência das posições que ocupam na estrutura social. Essa crítica revela uma 

preocupação do autor em não determinar a consciência que os trabalhadores 

deveriam ter sobre suas relações sociais, voltando suas observações para o estudo 

do que os trabalhadores são efetivamente e os caminhos percorridos pela classe no 

curso de suas histórias. 

Em uma outra perspectiva, Mauro Iasi vai considerar que a consciência é 

um processo, fruto de um movimento contínuo, na qual fases e formas são 

abandonadas, resgatadas e superadas. A consciência de classe não seria contraposta 

à consciência individual, sendo os dois aspectos complementares e formadoras de 

uma unidade. 

 

Esse processo é ao mesmo tempo múltiplo e uno. Cada indivíduo 

vive sua própria superação particular, transita de certas 

concepções de mundo até outras, vive subjetivamente a trama das 

relações que compõe a base material de sua concepção de 

mundo.33 

 

Em seus estudos Mauro Iasi aponta para a existência de três estágios da 

consciência em Marx. Na primeira forma de consciência, o indivíduo não 

conseguiria relacionar suas experiências com o todo social. As relações sociais são 

naturalizadas, inclusive as baseadas sob os pilares da dominação e exploração. A 

dimensão histórica da realidade é perdida e o trabalhador passa a acreditar que se o 

mundo está posto de uma determinada forma é porque assim deve ser. Suas 

percepções partiriam da sua própria realidade. A conformação de uma 

subjetividade estaria assim relacionada com a primeira forma de consciência 

derivada de um processo de alienação. 

A segunda forma de consciência seria a consciência em si ou consciência da 

reivindicação. Esta seria marcada pela identificação do trabalhador com o grupo ao 

                                                 
32 THOMPSON, Edward Palmer. A Formação da Classe Operária Inglesa: A Árvore da Liberdade. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra. 1987, p. 10. 
33 IASI, Mauro Luís. Ensaios sobre consciência e emancipação. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 

13. 
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qual pertence. Por exemplo, o que se estabelece na relação de um indivíduo com o 

restante de trabalhadores de uma mesma categoria como ocorre nas greves. Este 

seria uma forma da consciência economicista, baseadas nas necessidades 

imediatas. A terceira forma de consciência seria a revolucionária, momento na qual 

o trabalhador se entende como classe, para além de seus interesses próprios, 

visando a superação da sociedade capitalista. É a chamada consciência para si. 

Continuando a caminhar em perspectiva teórica por dentro do marxismo, 

Lukács considerou, como um dos aspectos desse debate, a existência de uma falsa 

consciência. De acordo com o filósofo, a falsidade não deveria ser enxergada como 

uma oposição fixa do verdadeiro. Ela estaria vinculada as posições que os 

indivíduos ocupam na estrutura econômica, social e histórica. E essa falsidade 

seria determinação dessa estrutura34. 

Lukács vai apontar ainda que os estudos empíricos devem estar 

relacionados a ideia de totalidade, pois não seria possível estabelecer a consciência 

de classe apenas através dos indivíduos. A totalidade não seria assim, uma soma do 

que os indivíduos pensam, e sim a análise da relação da classe com as condições 

objetivas. A consciência seria, dessa forma, uma inconsciência, um não-saber 

baseado nas condições objetivas. 

 

Portanto, a barreira que faz da consciência de classe da burguesia 

uma “falsa” consciência é objetiva; é a situação da própria classe. 

É a consequência objetiva da estrutura econômica da sociedade, e 

não algo arbitrário, subjetivo ou psicológico.35 

 

No campo da filosofia, os estudos de Jean Paul Sartre sobre a subjetividade 

foram marcados por profundas críticas aos intérpretes do marxismo. Em sua obra 

“O que é subjetividade?” Sartre expõe que seu objetivo é o estudo da subjetividade 

no âmbito da filosofia marxista, para verificar a partir dos pressupostos marxistas, 

se a subjetividade existe ou se são um conjunto de fatos que podem ficar fora de 

um estudo dialético do desenvolvimento humano. Sartre crítica Lukács por uma má 

interpretação do marxismo, que deixaria o sujeito de lado. O autor relata que os 

textos de Marx foram muito mal interpretados e que este problema levou que 

alguns teóricos acreditassem que o marxismo só se refere a realidade objetiva.  

                                                 
34 Cf. LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. Estudos sobre a dialética marxista. São Paulo, 

Martins Fontes, 2003, pp. 139, 143. 
35 Idem, ibidem, p. 147. 
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Para Sartre a subjetividade é um certo tipo de ação interna. Um sistema em 

interioridade, que se expressa por um não-conhecimento de si, um não saber. 

Sartre traz como exemplo o caso operário militante que afirma não ser antissemita 

mas não se dá com um professor judeu que diz ser ele antipático. Em um dado 

momento, o operário reconhece que no fundo, ele não gostava de judeus.  Sartre vai 

identificar que nesta situação se verifica uma tomada de consciência reflexiva na 

qual o preconceito contra judeus “já não é a construção subjetiva de um objeto, 

relação do dentro-fora com um dentro que se ignora, o antissemitismo passa de 

repente a título de objeto diante dos olhos, diante da reflexão de quem o pratica, e, 

então, o sujeito fica livre para decidir-se em função disso”36. 

Maurício Vieira Martins argumenta que a categoria subjetividade está 

presente no materialismo, com grande relevância a partir do que chama de 

“dimensão subjetiva do pensamento de Marx”37. Na interpretação do autor, a 

subjetividade poderia ser analisada sob dois aspectos: um ontológico e outro 

epistemológico. Nesta última acepção, residiria uma das críticas de Marx à 

Feuerbach por desconsiderar a atividade subjetiva humana na produção do 

conhecimento. 

 

A principal insuficiência de todo o materialismo até aos nossos 

dias – o de Feuerbach incluído – é que o objeto [Gegenstand], a 

realidade, o mundo sensível, só é apreendido sob a forma do 

objeto [Objekt] ou da contemplação; mas não como atividade 

humana sensível, como prática, não subjetivamente. Daí decorreu 

que o lado ativo, em oposição ao materialismo, foi desenvolvido 

pelo idealismo – mas apenas de modo abstrato, pois naturalmente 

o idealismo não conhece a atividade real, sensível, como tal. 

Feuerbach quer objetos sensíveis [sinnliche Objekte] efetivamente 

diferenciados dos objetos do pensamento; mas não apreende a 

própria atividade humana como atividade objetiva 

[gegentändliche Tätigkeit]. Razão pela qual ele enxerga, n’A 

essência do cristianismo, apenas o comportamento teórico como o 

autenticamente humano, ao passo que a prática é apreendida e 

fixada apenas em sua forma de manifestação judaica-suja. Ele não 

entende, por isso, o significado da atividade "revolucionária", 

“prático-crítica”.38 

 

                                                 
36 SARTRE, Jean Paul. O que é subjetividade? Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, pp. 36-37. 
37 MARTINS, Maurício Vieira. Marx, Espinoza e Darwin: pensadores da imanência. Rio de Janeiro, 

Consequência, 2017, p. 146. 
38 MARX, K. “Marx sobre Feuerbach (1845)”, in: A idelogia alemã. São Paulo, Expressão Popular, 2009, 

p. 123. Grifos no original. 
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Esta citação refere-se a primeira tese, dentre onze, elaboradas por Marx em 

suas críticas contra Feuerbach, significando uma ruptura teórica  com o pensador 

materialista alemão. O processo de produção de conhecimento, estabelecido na 

relação sujeito e objeto, seria marcado pela presença da subjetividade, sem 

significar sua preponderância. Para Maurício Martins, o subjetivo se distinguiria 

do mundo objetivo já constituído e estaria apoiado no processo histórico e na 

gênese dos objetos que estão sensíveis aos olhos do filósofo39. 

Contudo, para este estudo, o que interessa compreender é a dimensão 

ontológica da subjetividade atribuída pelo autor a Marx. Maurício Martins elabora 

seu raciocínio fazendo uma distinção entre os conceitos de atividade e trabalho. O 

trabalho estaria associado ao estranhamento já explicado neste texto, enquanto a 

atividade seria fundante e dela decorreria outras modalidades de efetivação40. 

 

Vemos então que o devir da atividade não transforma apenas o 

mundo objetivo, ele também constrói uma nova subjetividade, que 

comporta os sentidos humanos modificados. E nós, que 

começamos enfatizando o caráter de objetivação da atividade, 

precisaríamos agora frisar que ela também envolve uma 

subjetivação, um voltar-se para si em seu transcurso; tal é a 

emergência de uma natureza humana que de originária já não tem 

mais nada, pois se trata do resultado do processo autorreflexivo 

que a atividade desencadeia.41 

 

Assim, o trabalho e a atividade resultariam em uma constante produção de 

subjetividade(s). 

 

A contradição da época atual é a forma hegemônica de 

automediação, o trabalho, criou as condições para a constituição 

de uma subjetividade da qual, por um lado, se podem vislumbrar 

suas imensas potencialidades, mas que simultaneamente ameaça 

submergir a todo instante diante da expansão generalizada da 

alienação.42 

 

Como se vê, Marx não ignorou a subjetividade em seus estudos, ao 

contrário, deu um sentido a este conceito quando pensado nas transformações entre 

o ser humano e a natureza. Desta forma, a natureza, objetificada pelo trabalho 

                                                 
39 Cf. MARTINS, M. V. Op. cit., p. 150. 
40 Cf. Idem, ibidem, p. 180. 
41 Idem, ibidem, p. 190. 
42 Idem, ibidem, p. 193. 
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humano é, ao mesmo, subjetificada pela atividade humana, o que deriva numa 

natureza necessariamente histórica, porque não mais “imaculada” da presença e 

efeito dos sujeitos históricos. 

 

1.2. As Metamorfoses do Trabalho no Brasil Recente 

 

O neoliberalismo surgiu em meados do século XX como resposta às crises 

que o capitalismo enfrentava. Perry Anderson, ao reconstruir a história do 

neoliberalismo, aponta para o surgimento da teoria neoliberal em 1944, com o 

texto O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, como reação contrária ao 

Estado de Bem Estar Social e intervencionista.  Após isso, Hayek funda um grupo – 

A Sociedade de Mont Pèlerin – que se dedica a discutir essa crise e a apontar 

soluções, isso nos marcos de uma política assumidamente anti -intervencionista. A 

crise econômica de 1973 foi localizada por Hayek, num momento posterior, como 

fruto do poder conquistado pelos sindicatos e o movimento operário, que 

pressionavam por maiores salários e aumento dos gastos sociais, corroendo assim 

as bases da acumulação capitalista43. 

Posteriormente, as eleições de Margaret Thatcher na Inglaterra (1979) e de 

Ronald Reagan (1981) nos Estados Unidos significaram dois marcos históricos no 

processo de construção do neoliberalismo enquanto modelo econômico 

hegemônico mundial. A partir do Consenso de Washington, observamos a 

sistematização de propostas de cunho neoliberal que nortearam a agenda dos 

governos da América Latina na década de 1990. 

 

Em novembro de 1989, realizou-se uma reunião entre membros 

dos organismos de financiamento internacional (FMI, BID, Banco 

Mundial), funcionários do governo americano e economistas 

latino-americanos. O objetivo era avaliar as reformas econômicas 

empreendidas na América Latina. Suas conclusões ficaram 

conhecidas como Consenso de Washington.44 

 

                                                 
43 ANDERSON, Perry. “Balanço do neoliberalismo”. In: Sader, Emir; GENTILI, Pablo (org). Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995, p.9. 
44 CARCANHOLO, Marcelo Dias. Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, 

p.25. 
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A reestruturação neoliberal está intimamente vinculada à demolição de toda 

regulação do sistema fiscal erguida durante o período anterior, marcado pelo 

keynesianismo e pelas experiências dos Estados de bem-estar social. As políticas 

neoliberais, gestadas entre representantes de instituições multilaterais e órgãos 

financeiros ligados às grandes potências imperialistas, visaram, antes de tudo, 

estabelecer vínculos concretos e de dependência estreita entre o sistema produtivo 

e a esfera financeira desregulamentada. 

Um dos fatores decisivos para a expansão do projeto neoliberal, para além 

dos governos dos países centrais, tornando-se um modelo hegemônico, foi a 

derrocada do da URSS e a perda do referencial socialista.  

O início do século XX inaugurou um novo período da luta de classes com a 

Revolução Russa da 1917. Esse acontecimento histórico permitiu a construção de 

um novo paradigma para a classe trabalhadora, que passou a questionar a 

exploração pelos capitalistas a partir de uma experiência concreta. A expectativa 

de melhorias nas condições de vida na URSS abriu margem para que o proletariado 

de diferentes partes do mundo lutasse em defesa de novos direitos e menos 

exploração, obrigando as classes dominantes de diferentes países, como o Brasil, a 

realizar concessões no mundo do trabalho. 

O fim dos regimes stalinistas, em virtude de sua burocratização e 

degeneração, tendo como marco simbólico a queda do Muro de Berlim em 1989, 

repercutiu no sentido de facilitar uma nova ofensiva do capital contra o trabalho. 

Isso levou, como expressão máxima, à implantação do neoliberalismo não apenas 

como um padrão econômico, social e político, mas enquanto uma ideologia 45 que 

foi implementada pelas direitas tradicionais e incidiu, inclusive, sobre uma parte 

da esquerda derrotada, que se entregou as promessas neoliberais de crescimento 

econômico e ao ideário de um capitalismo mais humanizado. 

 

O que demonstravam estas experiências era a hegemonia 

alcançada pelo neoliberalismo como ideologia. No início, 

somente governos explicitamente de direita radical se atreveram a 

pôr em prática políticas neoliberais; depois, qualquer governo, 

inclusive os que se auto-proclamavam e se acreditavam de 

                                                 
45 Para fins desse estudo, o conceito de ideologia será trabalhado não como um conjunto de ideias, mas 

sim enquanto categoria marxista de análise que se apresenta como uma falsa consciência. Para maiores 

informações, consultar MARX, K. e ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, e 

IASI, M. Ensaios sobre a Consciência e Emancipação, op. cit. 
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esquerda, podia rivalizar com eles em zelo neoliberal. O 

neoliberalismo havia começado tomando a social-democracia 

como sua inimiga central, em países de capitalismo avançado, 

provocando uma hostilidade recíproca por parte da social-

democracia.46 

 

José Paulo Netto salienta que o êxito da política neoliberal e sua 

legitimação por via democrática ocorreu não só por conta do colapso do 

“socialismo real” na URSS e da perda de força do movimento sindical. Diz ainda: 

“Ocorreram mudanças ponderáveis no perfil das camadas trabalhadoras do 

capitalismo avançado, que repercutiram efetivamente na estrutura de classes”47. 

O autor refere-se às transformações na estrutura do capital e suas 

consequências para o mundo do trabalho, em especial no tocante a organização do 

trabalho. No final dos anos 60 e início dos anos 70 percebe-se um esgotamento do 

modelo de produção fordista e taylorista. O modelo fordista tinha como principal 

característica implementação das linhas de montagem nas quais esteiras rolantes 

passaram a determinar o tempo da produção das mercadorias. Já o taylorismo teve 

como marca a divisão técnica do trabalho na qual cada trabalhador passou a ser 

responsável por uma função simples e repetitiva enquanto o conhecimento pleno 

do processo produtivo ficava a cargo dos gerentes que fiscalizavam e controlavam 

seus subordinados.  

O fato é que os índices de lucratividade das empresas estavam caindo. A 

partir disso, houve um processo de reestruturação produtiva que tinha como 

objetivo responder a essa crise do capital em andamento no intuito de salvar os 

pilares fundamentais do modo de produção capitalista. Para Giovanni Alves, 

seriam duas as causas dessas transformações:  

 

Tal modo de acumulação decorre da necessidade de o capital 

reconstruir sua base de valorização, debilitada não apenas pelo 

avanço da Terceira Revolução Tecnológica (que pressionou a 

lucratividade das corporações transnacionais pelo aumento da 

composição orgânica do capital), mas também pela constituição 

do Welfare State, pelas barreiras à usurpação capitalista, erguidas 

                                                 
46 ANDERSON, P., loc. cit., p. 14. 
47 NETTO, José Paulo. “Repensando o balanço do neoliberalismo”. In: Sader, Emir; GENTILI, Pablo 

(org). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995, 

p.30. 
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no interior do próprio sistema produtor de mercadorias nos países 

capitalistas centrais durante o pós-Segunda Guerra Mundial. 48 

 

O modelo toyotista emergente na época, gerado para garantir o lucro apesar 

da crise, seria caracterizado por uma forte descentralização produtiva, preferência 

pela terceirização, subcontratação, fechamento e transferência das unidades 

produtivas, superexploração e desemprego. De acordo com Ricardo Antunes, 

tratou-se “de fato de um processo de organização do trabalho cuja finalidade 

essencial, real, é a intensificação das condições de exploração da força de 

trabalho”.49 

É importante salientar que não se pode compreender a ofensiva neoliberal e 

a reestruturação produtiva como sinônimas. São processos diferentes porém 

complementares, inscritos em distintas dimensões da estrutura capitalista. Nesse 

sentido, Graça Druk afirma: 

 

Embora o ideário neoliberal comece a ganhar adesão no contexto 

da crise do fordismo na década de 70 nos países centrais, não se 

pode confundi-lo com o processo de reestruturação produtiva que 

também inicia nessa época. São movimentos de conteúdo e 

caráter diferentes. O neoliberalismo é um projeto político e 

econômico e constitui o arcabouço ideológico ideal para 

consolidar a reestruturação produtiva no contexto da globalização. 

Esses dois últimos são movimentos de caráter estrutural, cujas 

mudanças são de mais longo prazo, enquanto que as políticas 

neoliberais têm um caráter conjuntural.50 

 

Nesse sentido, a reestruturação produtiva significou mudanças profundas na 

organização da indústria, na forma de operacionalizar o trabalho e nas relações 

sociais incluindo a fragmentação sindical. A implantação do neoliberalismo foi 

convergente com essas transformações no mundo do trabalho, traduzindo no plano 

político e econômico as mudanças que se estabeleciam no chão de fábrica. 

A construção das bases que permitiram a implantação do modelo neoliberal 

na América Latina se deu de formas distintas. No Chile, o neoliberalismo esteve 

associado inicialmente ao regime ditatorial de Pinochet. Perry Anderson salienta 

                                                 
48 ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho. Reestruturação produtiva e crise do 

sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 2000, pp. 16-17. 
49 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 

Paulo: Boitempo, 2009, p. 55. 
50 DRUCK, Graça. “Globalização, reestruturação produtiva e movimento sindical”. Cadernos CRH, 

Salvador, nº 24/25, 1996, p. 29. 
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que “aquele regime tem a honra de ter sido o verdadeiro pioneiro do ciclo 

neoliberal da história contemporânea”51. Sob forte repressão ao movimento 

operário, o neoliberalismo chileno esteve inicialmente baseado na ausência da 

democracia. 

A experiência brasileira por sua vez foi diferente e expressa algumas 

particularidades. O Brasil começou sua adequação ao neoliberalismo durante a 

década de 1990, isto é, período pós-ditadura militar. Sendo assim, devemos nos 

perguntar o que viabilizou o neoliberalismo no Brasil, tendo em vista a recente 

abertura democrática? A hiperinflação teve um papel fundamental em condicionar 

a população a aceitar os impactos do neoliberalismo52. Temerosos por ajustar os 

preços de acordo com as alterações diárias da inflação, o neoliberalismo era 

apresentado como única saída viável em contraposição ao caos econômico.   

O primeiro presidente eleito democraticamente foi Fernando Collor de 

Mello, em 1989, após uma campanha eleitoral polarizada, na qual o candidato do 

Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, foi derrotado nas urnas. Na 

época, estavam em disputa dois projetos econômicos, políticos e sociais diferentes 

e que eram expressão da situação política do país na década anterior. 

Um desses projetos foi fruto do ascenso que o sindicalismo brasileiro viveu 

no final dos anos 1970 e início da década de 1980. Um ciclo de greves e 

manifestações, com destaque para a participação dos operários do ABC Paulista, 

que se estendeu por muitos estados do país e agitou o cenário político. Um 

processo de construção das lutas que começou anteriormente à greve dos 

metalúrgicos de 1978 em São Bernardo do Campo, a partir de um acúmulo de 

experiências de resistências53, ainda que esta greve tenha sido o momento mais 

simbólico deste período dada a repercussão na impressa e a influência que 

despertou sobre outras categorias. 

 

 

 

 

                                                 
51 ANDERSON, P., loc. cit., p. 19. 
52 Cf. idem, ibidem, p. 21. 
53 MATTOS, Marcelo Badaró. O Sindicalismo Brasileiro após 1930. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, 

p. 62. 
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         TABELA 1 – Número de Greves no Brasil (1958 – 1990) 

 

Ano 1958 1963 1978 1988 1989 1990 

Número de 

Greves 
31 172 137 2.137 3.943 2.357 

 

Fonte: MATTOS54 

 

Este movimento, surgido no bojo das lutas das décadas de 1970 e 1980, foi 

chamado de novo sindicalismo justamente por contestar as concepções e as práticas 

identificadas como um velho sindicalismo, marcadas pela existência de sindicatos 

controlados pelos militares e também em oposição ao movimento sindical anterior 

ao golpe de 1964.55 O novo sindicalismo questionava o sindicalismo de estado que 

estabelecia a subordinação do sindicato ao estado, próprio da estrutura sindical 

erguida durante o governo Vargas, baseada no reconhecimento e intervenção do 

Ministério do Trabalho no sindicato oficial, instituição do imposto sindical e da 

unicidade sindical. 56 

Este movimento lutava, no plano das necessidades imediatas dos 

trabalhadores, contra o arrocho salarial e a carestia, enfrentando-se com as 

políticas e a repressão da Ditadura Empresarial-Militar, a partir da construção de 

um sindicalismo combativo, o que deu origem a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) em 1983. 

Outro elemento chave para entender a dinâmica da luta de classes neste 

período foi a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980, significando 

um avanço na organização política dos trabalhadores, através do reconhecimento 

de suas próprias demandas pelo viés do classismo, isto é, do entendimento que os 

trabalhadores precisavam se organizar politicamente enquanto classe explorada e 

                                                 
54 Dados recortados da tabela construída por MATTOS, M. B. Novos e Velhos Sindicalismos no Rio de 

Janeiro (1955-1988). Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 1998, p. 241. É interessante destacar que o número 

de greves apresentadas no ano de 1989 por Mattos revela uma discrepância em relação a série histórica do 

DIEESE baseada no Sistema de Acompanhamento de Greves, que calculou o número de 1.962 greves 

para o mesmo ano. Sobre o assunto, Marcelo Badaró Mattos observa que “dispondo de mais de um 

levantamento, optei por lançar mão daquele que reunisse o maior número de greves, pois os totais 

costumam ser sempre subestimados, pelo acesso a bases de dados incompletas”. Para os dados do 

DIEESE, cf. LINHARES, Rodrigo. “As greves de 2011 a 2013”, in: <https://rct.dieese.org.br/index.php/ 

rct/article/view/97/pdf>. Acesso em 13.07.2016. 
55 MATTOS, M. B.. Novos e Velhos ... op. cit., p. 11. 
56 Cf. BOITO JÚNIOR, Armando. O Sindicalismo de Estado no Brasil: uma análise crítica da estrutura 

sindical. São Paulo: HUCITEC, 1991. 
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em busca de sua emancipação. O PT é assim criado, envolto por uma concepção de 

independência política e organizativa dos trabalhadores em relação aos patrões. 

Neste contexto, é possível verificar traços particulares à conjuntura 

brasileira durante a década de 1980. Conforme abordado anteriormente, nos países 

centrais, a década de 1980 foi o momento de início da implantação das polític as 

neoliberais. No Brasil, no entanto, a ofensiva do movimento sindical – que se 

rearticulava e crescia em volta do lema do “novo sindicalismo” – estabeleceu um 

freio nos anseios da burguesia e seus planos de intensificação da exploração, 

consagrando a abertura democrática e a conquista de novos direitos através de uma 

forte organização política e sindical. 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, é uma expressão dessa 

conjuntura favorável aos trabalhadores, estabelecendo direitos sociais em relação à 

educação, saúde, previdência e trabalho, tais como o direito de greve, fim da 

intervenção do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos, redução da jornada de 

trabalho de 48h para 44h semanais, instituição do seguro desemprego, licença 

maternidade de 120 dias, entre outros. Ao contrário de alguns países do mundo, 

que já amargavam a derrota das ideias socialistas e a emergência de uma nova 

diretriz neoliberal, o caso brasileiro reflete a existência de concessões abertas pela 

dominante diante da sua incapacidade de conter o avanço das lutas. Sobre o 

assunto, Felipe Demier explica:  

 
Finalmente, depois de um longo bonapartismo, estava em 

construção no país um regime político hegemônico, de tipo 

democrático-liberal. Embora projetado segundo o modelo das 

democracias blindadas, ele contava, em função dos fatores 

anteriormente vistos, com inconvenientes expedientes 

reformistas, os quais deveriam ser removidos o mais rápido 

possível para que a formatação política brasileira entrasse em 

sintonia com os novos padrões de acumulação capitalista à escala 

mundial.57  

 

Nesta conjuntura, a eleição para Presidência da República em 1989, colocou 

em debate duas perspectivas diferentes para o futuro do país. De um lado, o 

candidato Collor, representante das ideias neoliberais, tinha como retórica a 

inevitabilidade da modernização do país, através do enxugamento da máquina 

                                                 
57 DEMIER, Felipe. Depois do golpe: a dialética da democracia blindada no Brasil. Rio de Janeiro: 

Mauad Editora, 2017, pp. 59-60.  
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pública e da contenção dos gastos sociais, apoiando seu discurso no sentimento de 

fracasso das ideias socialistas no mundo. 

 
Não se trata de direita ou esquerda. Essa discussão está sendo 

enterrada sobre os escombros do Muro de Berlim. A correta 

divisão que me separa do meu adversário é uma só. É uma ideia 

nova contra uma ideia velha. É uma visão moderna contra uma 

visão atrasada. É um futuro possível, contra uma passado já 

testado na Polônia, Hungria, Alemanha Oriental e na 

Tchecoslováquia. O passado como estamos vendo fracassou. 58 

 

Do outro lado, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, 

influenciado pelo pensamento socialista e crítico à experiência stalinista na URSS, 

China e Leste europeu, pautava a necessidade de um Estado forte que interviesse 

nos setores estratégicos da economia, garantisse a liberdade e a autonomia 

sindical, investisse nas políticas sociais e no caráter público da saúde e educação. 

 
Eu acredito que o que está acontecendo no leste europeu e que 

começou em 1980 com a criação dos sindicatos de solidariedade é 

um exemplo concreto ao mundo. É uma exemplo para a América 

Latina. É um exemplo pro terceiro mundo de que é preciso 

continuar lutando pelo socialismo. Mas é preciso lutar por um 

socialismo democrático. [] Daí porque minha tranquilidade e 

solidariedade com o que está acontecendo no Leste Europeu. Da 

mesma forma que os alemães derrubaram o muro da vergonha, 

que era o Muro de Berlim. Nós, vamos nos eleger dia 17 e 

derrubar o muro da vergonha do Brasil que é a fome que campeia 

a casa de cada brasileiro.59 

 

O fato é que a vitória de Collor no segundo turno desta eleição de 198960 e 

sua posterior posse em 1990, demonstrou que, apesar das particularidades 

brasileiras vividas na década 1980, a restauração capitalista da URSS significou 

um novo paradigma econômico e ideológico para o mundo de tal forma que nem o 

                                                 
58 Discurso proferido pelo candidato Fernando Collor durante a disputa envolvendo o segundo turno da 

eleição presidencial de 1989. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Bda2hEt8xPU>. 

Acesso em 14.07.2016. 
59 Discurso do candidato Lula proferido durante o último debate público transmitido por diversas 

emissoras de TV, no segundo turno da eleição de 1989. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch? v=MZ8B76JE-zI>. Acesso em 14.07.2016. 
60 André Singer analisa que a derrota de Lula na eleição de 1989 tem como uma das causas uma 

hostilidade às greves por parte dos eleitores de baixíssima renda, que ganhavam até dois salários-

mínimos. Diz ainda o autor: “Em trabalhos sobre a eleição de 1989, notei, entretanto, que a vitória de 

Collor não decorria apenas de promessas fáceis. Havia uma hostilidade às greves, cuja onda ascensional 

se prolongou desde 1978 até as vésperas da primeira eleição direta para presidente, e da qual Lula era, 

então, o símbolo maior”. SINGER, André. “Raízes Sociais e Ideológicas do Lulismo”. In: Novos Estudos 

CEBRAP, n° 85. Novembro, 2009, p. 87. 
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Brasil, onde existiam frações significativas de uma classe trabalhadora com força e 

voz, escaparia. 

Pode-se apontar esta eleição como um grande marco histórico, não apenas 

porque consolidou a redemocratização do país, mas também por garantir à classe 

dominante um fôlego na implantação do neoliberalismo no Brasil, significando 

uma alteração no cenário da luta de classes. Houve assim, um reposicionamento da 

classe trabalhadora, que sai da ofensiva para protagonizar movimentos de 

resistência contra os ataques aos direitos dos conquistados na década anterior .61 

A abertura econômica promovida pelo governo Collor rompe com a política 

de substituição de importações iniciada durante o desenvolvimentismo dos anos 

1930, colocando a indústria nacional contra a parede e com a tarefa de produzir 

com o custo mais barato para competir no mercado internacional. Inserir a classe 

dominante nas cadeias globais de mercado significava avançar na reestruturação 

produtiva, flexibilizando o processo produtivo e, consequentemente, promover a 

flexibilização e a desregulamentação dos direitos trabalhistas, o que na prática 

brasileira se apresenta como uma pretensa vontade de desmonte da Consolidação 

das Leis Trabalhistas e da Constituição Federal.  

Além de Fernando Collor, os dois governos que o sucederam – Itamar 

Franco e Fernando Henrique Cardoso – revelaram-se igualmente comprometidos 

com a agenda neoliberal, afetando de modo visceral as relações de trabalho, ainda 

que contassem com uma forte oposição nas ruas e no campo, protagonizadas pelo 

CUT, MST e muitos outros movimentos sociais. 

Com o impeachment de Collor em 1992, após denúncias de corrupção e sob 

fortes manifestações, assume a presidência seu vice, Itamar Franco. O novo 

presidente tinha como um dos principais objetivos de seu governo a estabilização 

econômica, visando o controle da inflação. Nesta época, a inflação no Brasil era 

alta, e chegou a 47,43% no mês de junho de 199462. Foi assim, que o Ministro da 

                                                 
61 Não estamos dizendo com essa afirmação que a classe trabalhadora perdeu completamente sua força e 

capacidade de tomar as ruas. Muitas greves e manifestações foram construídas na década de 1990, 

inclusive algumas com vitórias. Estamos apenas localizando que a conjuntura tornou-se desfavorável ou 

mais defensiva. 
62 Cf. CALDEIRA, Ilton. “Veja a trajetória da inflação, Ibovespa e o câmbio antes e depois do Plano 

Real”, in: <http://economia.ig.com.br/2012-07-02/veja-a-trajetoria-da-inflacao-ibovespa-e-o-cambio-

antes-e-depois-do-plano-real.html>. Acesso em 18.07.2016. 
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Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, elaborou o Plano Real, que consistia em um 

conjunto de medidas econômicas para combater a hiperinflação que estava o país. 

Fernando Henrique Cardoso foi eleito Presidente da República em 1994, 

sendo reeleito em 1998, somando mais duas derrotas eleitorais para o candidato 

ex-sindicalista Lula. De acordo com Singer: “em 1994 e 1998, o ‘conservadorismo 

popular’, acionado pela inflação e pelo medo da instabilidade, venceu Lula outra 

vez”63. Fernando Henrique foi eleito, e reeleito, tendo como promessa manter a 

estabilização da inflação e investir em cinco metas programáticas que iriam 

supostamente melhorar a vida dos brasileiros: emprego, saúde, segurança, 

agricultura e educação.64 

Seu discurso era apoiado em uma ideologia da competência e com uma 

retórica tecnocrata, que associava sua imagem à de um “técnico competente” para 

administrar o país65. Na prática, o que se assistiu durante os dois governos de FHC 

foi um direcionamento político comprometido com a desnacionalização e a 

privatização das indústrias, somadas ao desmonte do Estado e um aumento do 

desemprego. Chauí ressalta que o neoliberalismo foi “a decisão de cortar o fundo 

público no polo de financiamento dos bens e serviços públicos (isto é, dos direitos 

sociais) e maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos exigidos pelo 

capital”. 66 

O controle da inflação alcançada pelo Plano Real criou as condições 

necessárias para aprofundamento das políticas neoliberais no Brasil. O chamado 

“receituário neoliberal” consistia na abertura econômica aos fluxos internacionais 

de capital, corte nos gastos sociais, implantação do Estado mínimo, arrocho 

salarial do funcionalismo público, criação e aumento de impostos (CPMF) e 

privatização das empresas públicas (Vale do Rio Doce e Telebrás, por exemplo) . 67 

                                                 
63 SINGER, André. Raízes Sociais e Ideológicas do Lulismo. In: Novos Estudos CEBRAP. n.º 85. 

Novembro, 2009, p.89.  
64 Cf. vídeo com a campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=R4k-u8GbmUk>. Acesso em 18.07.2016. 
65 Cf. CHAUÍ, Marilena. “Uma nova classe trabalhadora”. In: Emir Sader (org.). 10 anos de governos 

pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma. São Paulo: Boitempo: Rio de Janeiro: Flasco Brasil, 2013, p. 

127. 
66 Idem, ibidem, pp. 127-128. 
67 IANONI, Marcus. “Políticas Públicas e Estado: o Plano Real”. Lua Nova, São Paulo, n.º 78, p. 143-

183, 2009. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64452009000300009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20.07.2016. 
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No mundo do trabalho, Fernando Henrique anunciou o “fim da era Vargas”, 

verbalizando seu compromisso com a diminuição do papel do Estado na regulação 

da vida social e econômica68. Por trás de seu discurso, revelava-se um pacto de 

ordem neoliberal, em acordo com a maioria do congresso nacional, pela 

legalização de formas precárias de exploração. Isto é, uma série de modificações 

na legislação trabalhista, visando a flexibilização e desregulamentação dos direitos 

e consolidando a política neoliberal na esfera do trabalho. O alcance dessas 

medidas de flexibilização, de acordo com Carla Castro, atingiu tanto as formas de 

contratação, como a resolução de conflitos e o tempo de trabalho. 

 
1) as formas de contratação: foram introduzidas formas 

consideradas atípicas ou, melhor dizendo, precárias de 

contratação, como a extensão do contrato de trabalho por prazo 

determinado para qualquer setor ou ramo de atividade 

(modalidade de contratação que, findo o contrato, não 

proporciona ao trabalhador o pagamento de verbas rescisórias), o 

contrato em tempo parcial (máximo de 25 horas semanais, com 

correspondente redução de salário, encargos e direitos), a 

suspensão do contrato de trabalho por um período de 2 a 5 meses 

(estratégia que retira o trabalhador com contrato suspenso das 

estatísticas de desemprego, mas que não lhe assegura o retorno ao 

trabalho ao término da suspensão, uma vez que pode ser 

demitido).  

2) as formas de resolução de conflitos: a introdução das 

comissões de conciliação prévia atribui a uma instância privada 

(pois constituída no âmbito da empresa ou do sindicato) o poder 

de dirimir conflitos entre empregado e empregador, e de celebrar 

acordos que só são passíveis de reclamação na Justiça do 

Trabalho caso haja ressalvas explícitas quanto a itens não 

acordados, o que vem ensejando denúncias relativas a direitos 

lesados. 

3) o tempo de trabalho: a introdução do banco de horas 

possibilita a anualização da jornada. As horas excedentes de 

trabalho não são remuneradas como hora extra, mas sim 

depositadas numa conta e compensadas com redução da jornada 

em períodos de baixa atividade ou com folga ao longo do ano, 

conforme cronograma estabelecido pela empresa. A abertura do 

comércio aos domingos é outra medida que vem desorganizar a 

vida do trabalhador, uma vez que ele não tem controle sobre sua 

escala de trabalho.69 

 

                                                 
68 CASTRO, Carla Appollinario de. Das fábricas aos cárceres: mundo do trabalho em mutação e 

exclusão social (dissertação de mestrado). UFF/Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, 

Niterói, 2010, p. 52. 
69 CASTRO, C. A. Das fábricas aos cárceres: mundo do trabalho em mutação e exclusão social. Op. cit., 

pp. 119-120. 
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Esta flexibilização contribuiu para gerar índices altos de desemprego 

durante a década de 1990. De acordo com o IBGE, em 1995, primeiro ano de 

mandato de FHC, a taxa de desocupação anual ficou em 6,1%. Já no final do 

mandato, em 1998, a taxa havia subido para 9,1%. No primeiro ano de seu segundo 

mandato, 1999, a taxa de desemprego foi de 9,6%; no término de seu mandato em 

2002, a taxa chegou a 9,2%70. Estes dados demonstram uma mudança no perfil 

socioeconômico da classe trabalhadora, que se empobrecia  com a perda dos postos 

de trabalho e renda. 

Em 2002, Lula vence a eleição, depois de amargar três derrotas 

consecutivas. O PT de 2002 já não era o mesmo da década de 1980. Vinha 

acumulando grandes modificações em seu programa, incluindo um arco ampliado 

de aliança com setores da classe dominante, que enxergavam em Lula uma 

possibilidade de contenção das lutas e a institucionalização dos principais 

movimentos sociais, visando um aprofundamento das políticas neoliberais sem 

maiores questionamentos. 

Este processo de perda da radicalidade, e a consequente construção de um 

horizonte programático de cunho neoliberal, ficou exposto na nominada “Carta ao 

Povo Brasileiro”, assinada por Lula em junho de 2002, no início da campanha 

eleitoral que consagrou sua vitória. Nesta carta, Lula pactua um projeto de 

conciliação de classe com o empresariado brasileiro e internacional, 

comprometendo-se com a pacificação do país, retomada do crescimento econômico 

através do superávit primário, agenda de reformas (incluindo a trabalhista e 

previdenciária), investimento público na economia, dentre outras medidas que em 

nada se assemelhavam com o programa mais radical construído na fundação do PT. 

 
O Brasil quer mudar. Mudar para crescer, incluir, pacificar [...] A 

crescente adesão à nossa candidatura assume cada vez mais o 

caráter de um movimento em defesa do Brasil, de nossos direitos 

e anseios fundamentais enquanto nação independente [...] 

Prefeitos e parlamentares de partidos não coligados com o PT 

anunciam seu apoio. Parcelas significativas do empresariado vêm 

somar-se ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em 

muitos aspectos suprapartidária, que busca abrir novos horizontes 

para o país. [...] Premissa dessa transição será naturalmente o 

respeito aos contratos e obrigações do país [...] Vamos preservar 

                                                 
70 Fonte: BRASIL. Rede Interagencial de Informações para a Saúde. “Indicadores socioeconômicos. B.6 

Taxa de desemprego”. Disponível em < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2004/b06uf.htm>. Acesso em 

22.07.2016. 
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o superávit primário o quanto for necessário para impedir que a 

dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do 

governo de honrar os seus compromissos. [...] O país não suporta 

mais conviver com a ideia de uma terceira década perdida71. 

 

Os governos petistas na presidência duraram treze anos e oito meses, com 

Lula sendo reeleito em 2007 e Dilma, primeira mulher presidenta, sendo eleita em 

2010 e reeleita em 2014. O balanço da era petista polarizou a opinião pública, 

gerou polêmicas no conjunto da esquerda e opôs muitos intelectuais.  

Francisco de Oliveira caracterizou o governo de Lula como um conjunto de 

aparências, o qual denominou de hegemonia às avessas. Essa hegemonia seria 

marcada pelo consentimento dos dominantes em serem politicamente conduzidos 

pelos dominados. Esse consentimento seria produto de um conflito de classes em 

que a classe dominante construiria uma ideologia para ser trabalhada entre os 

dominados à sua imagem e semelhança.72 O autor identifica os governos do PT 

como uma forma não conhecida e ainda não conceituada de exercício do poder 

político, na qual existiriam vínculos entre a classe dominante e os representantes 

dos dominados no governo. 

Marcio Pochmann defende que o Brasil viveu uma experiência singular de 

transformação da sua estrutura social, com a promoção de políticas voltadas para a 

base da pirâmide social brasileira na primeira década do século XXI, visando o 

combate à pobreza, a ampliação da taxa de ocupação em relação à força de 

trabalho e a elevação da renda per capita.73 O autor atribui ainda essa mudança à 

massificação do consumo popular gerado pela concessão de crédito aos mais 

pobres, a valorização do salário mínimo e aos programas de transferência de 

renda74, tais como o Bolsa Família. 

Valério Arcary considera a chegada do PT à presidência  como um 

fenômeno político novo e resguarda que qualquer comparação histórica seja 

complicada pelas particularidades que os governos petistas apresentaram. Para o 

autor, o governo Lula teria como essência a colaboração de classes, ou seja, “um 

                                                 
71 SILVA, Luís Inácio Lula da. Carta ao Povo Brasileiro. São Paulo, 22 de junho de 2002. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml>, acesso em 16.08.2017. Grifos nossos. 
72 Cf. OLIVEIRA, Francisco de. “Hegemonia às avessas”. Revista Piauí, n°. 7, janeiro de 2007. 
73 Cf. POCHMANN, Marcio. A nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. 

São Paulo: Boitempo, 2012. 
74 Cf. POCHMANN, Marcio. O mito da grande classe média: capitalismo e estrutura social. São Paulo: 

Boitempo, 2014. 
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governo burguês atípico ou sui generis”.75 Dentre as características que o torna 

peculiar na perspectiva histórica estaria a estabilização do regime democrático 

eleitoral em um país de periferia vítima de sucessivos golpes e o apoio ao governo 

das principais potencias mundiais.  

Em diálogo com as anotações de Pochmann e outros intelectuais petistas, 

Arcary identifica que a mobilidade social não aumentou significativamente durante 

os anos do PT no governo, ainda que reconheça os efeitos da política de geração de 

renda para a melhoria das condições de vida classe trabalhadora. Além disso, 

adverte que após a Carta aos Brasileiros, o partido teria passado a ter relações 

orgânicas com o capital e que um dos papéis desempenhados pelo governos de 

conciliação teria sido a contenção social para garantir a governabilidade de Lula. 

 

A reeleição de Lula em 2006 e a eleição de Dilma Rousseff foram 

alicerçadas nos ventos favoráveis da situação econômica mundial 

entre 2003-2008 e a retomada do crescimento em 2010: a 

preservação da inflação baixa, o aumento lento mas constante do 

salário mínimo, a preservação do salário médio, e a diminuição do 

desemprego que permitiram o acesso ao crédito, e a extensão de 

políticas públicas como o Bolsa Família.76 
 

Em continuidade ao seu pensamento, Arcary conclui criticamente que os 

governos de Lula e Dilma consistiram em um reformismo quase sem reformas, 

rendendo-se ao pragmatismo eleitoral e deixando de realizar as sonhadas reformas 

que poderiam promover maiores mudanças na estrutura social. 

No campo das relações de trabalho, houve de fato uma redução significativa 

dos índices de desemprego durante os dois governos Lula e o primeiro mandato de 

Dilma. Em janeiro de 2003, quando Lula assume a presidência, a taxa de 

desocupação do mês encontrava-se na marca de 11,2 %. Em dezembro de 2006, 

mês final de seu primeiro mandato, a taxa já havia caído para 8,4%. Em seu 

segundo mandato iniciado em 2007, Lula toma posse enfrentando uma taxa de 

desocupação de 9,3% e termina sua gestão com índices de 5,3% no mês de 

dezembro de 2010. Em relação ao primeiros quatro anos de governo Dilma (2011-

2014), permaneceu essa tendência de queda do desemprego, com o índice de 6% 

                                                 
75 ARCARY, Valério. Um reformismo quase sem reformas: uma crítica marxista do governo Lula em 

defesa da revolução brasileira. São Paulo: Editora Sundermann, 2014, p. 15. 
76 Idem, ibidem, p. 55. 
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em janeiro de 2011 e atingindo a marca de 4,3% em dezembro de 2014, último mês 

de seu primeiro mandato.77 

No entanto, ao analisar mais detalhadamente estas estatísticas, percebe-se 

que a maioria dos postos de trabalho criados na década de 2000 tinham como perfil 

a baixa remuneração, evidenciando um processo de precarização das relações de 

trabalho. Pochmann expõe que do total líquido de 21 milhões de postos de trabalho 

criados na primeira década do século XXI, 94,8% foram com rendimento de até 1,5 

salário mínimo mensal. Em contraposição, os empregos com rendimento maiores 

que 5 salários mínimos sofreram uma queda de 4,3 milhões de ocupações.  E os 

com rendimento de 3 a 5 salários mínimos sofreram com a perda de 400 mil postos 

de trabalho.78 

Esses dados traduzem a dinâmica da política de emprego no Brasil. Na 

década de 1970, os empregos na faixa de cinco ou mais salários mínimos foram os 

que apresentaram maior expansão. Já na década de 1980, a faixa entre 3 a 5 

salários mínimos foram os que mais cresceram. Nos anos neoliberais, os 

trabalhadores que antes seriam contratados para ganhar acima de 3 salários 

mínimos, passaram a trabalhar por um 1,5 salário mínimo. 

Estes trabalhos precários, criados durante o governo Lula e Dilma, se 

apresentavam sob diferentes e novas formas jurídicas e sociais, trazendo mudanças 

estruturais para o mundo do trabalho. A diminuição do desemprego tinha como 

pilar de sustentação a expansão do trabalho temporário, terceirizado e autônomo, 

que possuíam como elemento de semelhança a desproteção social e jurídica e/ou a 

construção de vínculos transitórios.  

Dentre estas novas formas de ser do trabalho ocorreu com a chamada 

pejotização, que consiste na possibilidade de transformar a figura do empregado 

em uma pessoa jurídica. Essa prática visa diminuir os encargos trabalhistas pagos 

pelas empresas, que contratam o trabalhador para prestação de serviços com a 

mediação formal de outra empresa. 

Dentre os estímulos da pejotização, pode-se destacar o incentivo ao 

empreendedorismo, através da aprovação da Lei Complementar nº 128/2008 

durante o governo Lula, que criou a figura do microempreendedor individual. Essa 

                                                 
77 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 

Emprego. Mar-2002-fev-2016. Nota: Período de referência de 30 dias para procura de trabalho. 
78 POCHMANN, Marcio. A nova classe média?..., op. cit., p. 19. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp128.htm


51 
 

 
 

política foi direcionada às frações mais pauperizadas da sociedade e com 

dificuldades de se inserir no mercado formal de trabalho e se caracterizava pela 

cooptação ideológica dos trabalhadores desempregados iludidos com a 

possibilidade de se transformarem em empresários bem sucedidos.  

Os contratos de trabalho também se alteraram para atender a expansão da 

terceirização. A terceirização tem como principal propósito a contratação de uma 

empresa por outra para a realização de uma atividade. Os empregados assim não 

ficam vinculados a empresa na qual prestam efetivamente o serviço. Apesar do 

avanço da terceirização durante os governos do PT, a jurisprudência se manteve no 

sentido de entender que a terceirização só poderia ocorrer nas atividades-meio, isto 

é, nas tarefas que não englobasse a finalidade da empresa. 

A ampliação do quantitativo de trabalhadores terceirizados significou um 

processo de precarização das relações de trabalho no Brasil. O terceirizado mui tas 

vezes recebia menos que o trabalhador efetivo para trabalhar sob condições menos 

vantajosas ou até mesmo degradantes.  

Estudos realizados por Rui Braga com teleoperadores da indústria do call 

center de São Paulo revelaram uma mudança na classe trabalhadora na qual o 

aumento de jovens, terceirizados, vinculados ao setor de serviço simbolizaram a 

formação de um proletariado precarizado, o precariado79, fruto da relação histórica 

e intrínseca do processo de mercantilização do trabalho. 

Como resultado dessas mudanças narradas anteriormente, aconteceram em 

2013, as chamadas jornadas de junho. Após, o anúncio do aumento da passagem de 

ônibus, jovens de várias cidades brasileiras protagonizaram manifestações que 

levaram milhões de pessoas às ruas através de sucessivos chamados realizados nas 

redes sociais. Uma das caraterísticas desse movimento foi a prática de elaboração 

de cartazes com frases e pautas trazidas individualmente pelos manifestantes. Rui 

Braga destaca que dentre as principais pautas levantadas pelos participantes estava 

a saúde, segurança pública e educação, além disso enfatiza a presença ativa do 

precariado nos atos.80  

                                                 
79 BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo, 

2012.  
80 BRAGA, Ruy. “Sob a sombra do precariado”.  In: Maricato, Ermínia (org). Cidades Rebeldes: Passe 

Livre e as manifestações que tomaram as ruas no Brasil. São Paulo: Boitempo: Carta Maior, 2013, p.82.  



52 
 

 
 

Posteriormente, em 2015, outras manifestações só que desta vez com caráter 

diferente tomaram as ruas do Brasil. Milhares de pessoas, com perfil de classe 

média, vestidas de verde amarelo e lideradas pelo Movimento Brasil Livre (MBL) 

pediram a saída do PT do governo. Instigadas pela operação Lava Jato, conduzida 

pelo Ministério Público Federal na figura do Juiz Sérgio Moro, os manifestantes 

tinham como uma das questões centrais do movimento o combate a corrupção. A 

partir destas manifestações cresceu o sentimento antipetista e após uma campanha 

midiática, muitas vezes associada à questões religiosas, toda a esquerda brasileira 

passou a ser demonizada. Pautas com cunho conservador como o projeto de lei 

chamado de “Escola sem Partido” e o combate a uma suposta “ideologia de 

gênero” nas instituições educacionais ganharam amplitude de massas.  

Assim, depois de treze anos dos governos do PT e de uma intensa 

reconfiguração das relações de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff sofreu o 

impeachment em 31 de agosto 2016 com a votação no senado, sob a alegação de 

pedaladas fiscais. Foi a consolidação de um nova situação correlação de forças na 

conjuntura política do país, favorável ao capital, assumindo a presidência, o seu 

vice Michel Temer, vinculado ao PMDB.  

Virgínia Fontes caracterizou a retirada de Dilma Rousseff como um golpe 

articulado entre a mídia, parlamento e o judiciário em um contexto de avanço da 

extrema direita.81 A autora lembra que nos anos que antecederam esse golpe 

ocorreram grandes manifestações.  

 

Em 2016, não paira ameaça comunista. O PT abrigou as pautas 

burguesas, com compensações sociais. As imensas manifestações 

populares em 2013, eram por igualdade de direitos, contra a 

truculência policial e criticavam abertamente o PT. Anunciavam 

que poderiam ultrapassar pela esquerda o PT. Em 2015, em 

manifestações mais complexas, contando com apoio de 

empresariado de alto coturno, ainda assim o mote central era 

contra a corrupção generalizada. Reaqueciam a marcha com Deus 

pela Família, mas apesar de iluminarem quase unicamente o 

antipetismo, não conseguiram apagar a questão dramática da 

corrupção. Diziam apoiar a operação Lava Jato e seu midiático 

juiz que se pavoneia nos Estados Unidos, enquanto atuavam para 

enviezar ainda mais as operações jurídico-policiais. Tanto em 

2013 quanto em 2015, a farsa procurou requentar a história, com 

                                                 
81 FONTES, Virgínia. O Golpe e a Farsa. Blog Junho. Disponível em <http://blogjunho.com.br/o-golpe-

e-a-farsa/>  Acesso realizado em: 10 de jan. de 2017.  

http://blogjunho.com.br/o-golpe-e-a-farsa/
http://blogjunho.com.br/o-golpe-e-a-farsa/
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muitos recursos, atribuindo apenas ao PT a corrupção que todos 

sabem ser endêmica. 

 

Essa conjuntura marcada por uma nova ofensiva entre o capital e o mundo 

do trabalho no Brasil significou uma aceleração dos ataques contra a classe 

trabalhadora durante o governo Temer, com a retirada de direitos sociais e 

consequentemente uma maior desproteção jurídica do trabalhador. Mesmo sob 

forte impopularidade, Michel Temer sancionou uma grande alteração na legislação 

do trabalho instituída pela Lei 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista.  

Essa reforma trabalhista garantiu uma flexibilização profunda do direito do 

trabalho com a modificação de mais de cem artigos da CLT. A necessidade dessa 

mudança extensiva na legislação foi produzida nas últimas décadas pelo capital, 

em atendimento as demandas que já estavam em andamento nas formas de ser da 

exploração no chão de fábrica82, que não encontravam muitas vezes amparo 

jurídico pela condição degradante ao qual estavam submetidos os trabalhadores.  

Dentre essas novas formas de legalização da exploração pode-se identificar 

a ampliação da terceirização para as atividades- fim, a criação do contrato de 

trabalho intermitente, possibilidade de aumento na jornada diária de trabalho  para 

12 horas, parcelamento das férias em três períodos, liberação para grávidas e 

lactantes trabalharem em locais insalubres, além da imposição da preponderância 

do acordo coletivo firmado entre sindicatos e empregadores sobre a legislação 

vigente, independente do que for mais vantajoso para o trabalhador.  

Além da reforma trabalhista, Michel Temer pretende aprovar até o final de 

seu governo a reforma da previdência que ainda encontra-se em discussão no 

Congresso Nacional. Para atingir seu objetivo, propaga que essa reforma viria para 

acabar com os privilégios de alguns trabalhadores. No entanto, diversos setores 

ficariam de fora dessa reforma, como militares, juízes e políticos profissionais; os 

diretamente atingidos por esta acabariam sendo os trabalhadores de menor 

remuneração, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público.83 

 Em virtude da análise traçada neste tópico, pode-se concluir que é neste 

contexto histórico e social de derrota das ideias socialistas no pós- queda do Muro 

                                                 
82 Esta expressão não está sendo utilizada neste contexto como sinônimo de espaço fabril, e sim para 

designar todas as experiências concretas de exploração do trabalho.  
83 Cf. “ANDES-SN entrevista Sara Granemann sobre a Contrarreforma da Previdência”. Disponível em 

<http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8648>. Acesso em 15.02.2018. 
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de Berlim, e particularmente no caso brasileiro, marcado pela implementação do 

neoliberalismo no plano econômico, ascenso e golpe sobre o governo de 

conciliação de classes na esfera política e crescimento de uma onda conservadora 

no campo social, que foi gerida a subjetividade do trabalhador estudada no período 

desta pesquisa. Soma-se a este processo, novas formas de organização e gestão da 

produção e do trabalho que impõem um novo lugar para essa subjetividade.  

 

1.3 O lugar da subjetividade nas relações de trabalho contemporâneas  

 

Na virada do século XXI, a reestruturação produtiva e a ofensiva neoliberal 

foram responsáveis por dar uma nova dinâmica ao processo de expansão do 

capital. No Brasil, a reestruturação produtiva significou mudanças profundas na 

organização da indústria e na forma de operacionalizar o trabalho.  

Nos países periféricos não houve exatamente um processo de ruptura do 

modelo fordista para o pós-fordista No caso brasileiro, por exemplo, se tem na 

história uma marca forte do trabalho informal; no entanto, estas recentes mudanças 

têm transformado a ausência de proteção jurídica e social ao trabalhador em um 

novo paradigma de trabalho. Se durante o período fordista o trabalho informal era 

visto como uma deformação que precisava ser combatida, hoje os seus contornos e 

formas passam a ser enxergados como um tipo possível e legal de caminho para o 

desenvolvimento.  

O pós-fordismo, ao estabelecer novas formas de contratação do trabalhador, 

priorizando a desvinculação jurídica do empregado-empregador através da 

subcontratação, expansão da informalidade e do trabalho autônomo, complexificou 

as relações de trabalho, interferindo também no plano ideológico: o “culto de um 

subjetivismo e de um ideário fragmentador que faz apologia ao individualismo 

exacerbado contra as formas de solidariedade e de atuação coletiva”84.  

As inovações trazidas pelo pós-fordismo no âmbito dos métodos de gestão 

das empresas e nas suas formas organizativas sob a lógica do capital , ao se 

somarem com a fragmentação do movimento sindical e da ação coletiva , marcaram 

um novo momento na relação trabalhador-capital, onde a subjetividade do 

                                                 
84 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 

Paulo: Boitempo, 2009, p. 48.  
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trabalhador se reveste de um novo sentido. O que está em jogo não é apenas o 

aumento da expansão do capital via precarização objetiva das relações de trabalho. 

As estratégias para se atingir a subjetividade do trabalhador são transformadas em 

mecanismos para garantir maiores lucros e controle da força de trabalho.  

Neste contexto, a “captura” da subjetividade é a constituição de um novo 

nexo psicofísico capaz de moldar e direcionar ação e pensamento de operários e 

empregados em conformidade com a racionalização da produção85. Giovanne 

Alves aponta para uma nova forma de produção do capital, na qual a disposição 

intelectual e afetiva são direcionadas para cooperar com a lógica da valorização. O 

operário não apenas produz valor, como também “agrega” valor através da pró-

atividade, formação de equipes, disponibilização de suas habilidades afetivo-

comunicacionais na construção de redes de informação e esforço para bater metas. 

Dejours também identifica que, para uma maior relevância da afetividade e 

da subjetividade no mundo do trabalho nas últimas décadas, teria havido uma 

mudança qualitativa na sociedade a partir de 1980. Por trás das vitrines do 

progresso haveria um aumento do sofrimento no trabalho, acompanhado do 

desenvolvimento da tolerância à injustiça social86. 

 

Evolução que se caracteriza pela atenuação das reações de 

indignação, de cólera, e de mobilização coletiva para a ação em 

prol de solidariedade e da injustiça, ao mesmo tempo em que se 

desenvolveriam reações de reserva, de hesitação e de 

perplexidade, inclusive de franca indiferença, bem como de 

tolerância coletiva à inação e de resignação à injustiça e ao 

sofrimento alheio.87 

 

Desta forma, alguns dos sentimentos humanos experimentados pelos 

trabalhadores nesta nova organização do trabalho foram pontuados por Dejours 

através de estudos sobre a psicodinâmica do trabalho, tais como: o medo de ser 

incompetente e de se tornar um desempregado, a vergonha do sofrimento no 

trabalho, sensação de privilégio por parte dos trabalhadores que possuem emprego, 

                                                 
85 Cf. ALVES, Giovanni. Trabalho e Subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo 

manipulatório. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 111.  
86 DEJOURS, Christophe. A Banalização da Injustiça Social. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 23 e 

passim. 
87 Idem, ibidem, p. 23. 
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ausência de indignação, submissão às mentiras contadas pelos empresários, 

negação da necessidade de organização coletiva e criação de defesas para 

justificarem o sofrimento. 

Esses seriam mecanismos de defesa que contribuem para tornar aceitável o 

trabalho precário, intensificado e mal remunerado. O operário começa a criar 

justificativas para amenizar o sofrimento vivenciado, ressaltando os aspectos 

positivos de uma experiência laboral altamente condenável. O trabalho transforma -

se em contradição cotidiana, fruto da dominação imposta pela exploração.  

 

Existem defesas construídas e empregadas pelos trabalhadores 

coletivamente. Trata-se de estratégias coletivas de defesa que são 

especificamente marcadas pelas pressões reais do trabalho.88 

 

Sobre o assunto, Shirley Andrade publicou estudo sobre a existência de 

trabalho análogo a escravidão em Tocantins, com base em processos abertos na 

Justiça Federal, no qual se verificou que uma parte significativa dos trabalhadores 

não se reconhecia como escravo e observou: “Há ideologias coletivas que 

asseguram esta aceitação do trabalhador à exploração”89. Em um dos processos, 

houve o arquivamento dos autos com base no depoimento de um dos trabalhadores, 

que assumiu não serem boas as condições de trabalho, mas que para a região onde 

viviam aquela realidade era normal.  

 

O trabalhador diz que se ele fosse escravo todo mundo seria. 

Revelando que nem ele mesmo tem condições de avaliar se sua 

situação é humilhante, porque ele já vive, já nasceu nesta situação 

e talvez não saiba de outro paradigma de trabalho. Como ele tem 

condições de avaliar se pode ou não se submeter à escravidão? 90 

 

Estas estratégias de defesa, utilizadas na maioria das vezes pelos 

trabalhadores para tornar o trabalho gerador de forte sofrimento em uma 

experiência palatável, possuem relação também com o processo de alienação e 

                                                 
88 Idem, ibidem, p. 23. 
89 ANDRADE, Shirley Silveira. Análise do Consentimento do Escravo Contemporâneo a partir das 

ideias de Dejours e Gaulecjac. In: Confluências, vol. 14, n2. Niterói: Editora PPGSD-UFF, 2012, p. 50. 
90 Idem, ibidem, p. 48. 
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aprisionamento da consciência a que estão submetidos no modelo de exploração 

capitalista.  

 

A alienação que se expressa na primeira forma de consciência é 

subjetiva, profundamente enraizada como carga afetiva, baseada 

em modelos e identificações de fundo psicológico. A ideologia 

agirá sobre essa base [] para exercer uma dominação que, 

agindo de fora para dentro, encontra nos indivíduos um suporte 

para que se estabeleça subjetivamente. 91 

 

A alienação da classe trabalhadora está intimamente ligada ao mundo do 

trabalho, pois tem sua origem na propriedade privada e na transformação da força 

de trabalho em mercadoria. O trabalhador, na medida em que exerce sua atividade, 

estaria alienando a si próprio. Essa autoalienação no trabalho estaria pautada na 

necessidade de sobrevivência e não na possibilidade de produzir em prol da 

humanidade. A questão passaria a ser verificar, na prática, como esse processo de 

alienação colabora para a “captura da subjetividade” – uma das estratégias 

adotadas pelas empresas para garantir a manutenção e aumento do mais valor a 

partir da própria iniciativa dos trabalhadores. 

                                                 
91 IASI, Mauro Luis. Op. cit., p. 20.  



 

 

CAPÍTULO 2 

 

AS RELAÇÕES DE TRABALHO NAS FÁBRICAS DE SARDINHAS EM 

UMA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Além dos contextos globais e nacionais, a pesquisa acadêmica precisa 

enfrentar o desafio de pensar a classe trabalhadora a partir das particularidades 

locais dos processos de formação social do trabalho. Desta forma, tem-se como 

pressuposto que a subjetividade do trabalhador tem com um dos elementos de sua 

constituição as experiências sócio-históricas em suas diversas esferas de análise.   

Neste capítulo, pretende-se identificar, no primeiro momento, como era a 

exploração do trabalho nas fábricas de sardinhas de São Gonçalo no período do 

início da industrialização do município e consequentemente de mudanças na 

conformação da classe trabalhadora local que passava a se sociabilizar a partir do 

espaço da fábrica.  

Visando reconstituir essa experiência de trabalho, foram usados como 

fontes de pesquisa alguns jornais da época, O São Gonçalo, Imprensa Popular e 

Tribuna Popular. A ideia é resgatar como eram as relações de trabalho nestas 

fábricas entre os anos de 1930, 1940, até meados de 1950, demonstrando que a 

precariedade não foi uma novidade atrelada ao neoliberalismo no Brasil, pois 

experiências específicas demonstram que este foi uma caminho percorrido pelo 

capital no própria constituição da classe trabalhadora fabril.   

No segundo momento deste capítulo, será apresentado o que sobrou dessas 

fábricas no município após a reestruturação produtiva e o período neoliberal com o 

objetivo mapear de forma introdutória a situação desses estabelecimentos 

industrias no qual se vinculam na atualidade os trabalhadores sujeitos dessa 

pesquisa.  

 

2.1 As fontes de pesquisa 

 

Neste segundo capítulo, pretendeu-se reconstituir uma parte da história da 

cidade de São Gonçalo em um contexto de início da industrialização do município, 

por volta dos anos 1930 até meados de 1950, dando centralidade à instalação das 



59 
 

 
 

fábricas de sardinhas no distrito de Neves e às relações de trabalho experimentadas 

pelos trabalhadores destes estabelecimentos industriais.  

Compreendendo que não seria possível contar a história do trabalho nas 

fábricas de sardinhas apenas a partir de explicações sobre fatos ocorridos em 

escala nacional e global, partiu-se da valorização do contexto específico em que as 

relações de trabalho nestas fábricas se desenvolveram.  

 
Enganam-se, portanto, aqueles que julgam que a eleição de um 

local, sob a perspectiva de uma história local, implica uma 

simplificação do número de variantes e aspectos da trama social. 

O local, alçado em categoria central de análise, pode vir a 

constituir uma nova densidade no quadro das interdependências 

entre agentes e fatores constitutivos de determinadas experiências 

históricas então eleitas pela lupa do historiador.92 

 

Contar essa história, levando-se em consideração os motivos que orientaram 

a chegada dessas empresas de conservas e seus efeitos para o município, foi 

possível através da análise da produção teórica e dos dados já levantados em outras 

pesquisas e publicações. No entanto, a tarefa de tentar reconstituir como eram as 

formas de exploração nas fábricas de sardinhas desde o seu surgimento, 

observando as condições de trabalho, direitos e organização coletiva da categoria, 

em busca de um fio condutor de um processo de precarização do trabalho, não 

seria possível apenas com esse levantamento bibliográfico.  

A falta de informações específicas sobre a vida e trabalho desses 

trabalhadores carrega consigo a certeza da existência de uma certa invisibilidade 

historiográfica para o trabalho desempenhado pelas mulheres e considerado de 

menor valor socialmente. As abordagens acadêmicas, de alguma forma, 

reproduzem as relações de poder e criam abstenções, lacunas e silêncio para 

aqueles que vivenciaram situações de desigualdades, dominação e vulnerabilidade.  

Partindo dessa constatação, foi necessário buscar fontes de pesquisa que 

pudessem fornecer condições de reconstituir o cenário das relações de trabalho nas 

fábricas de sardinhas nos anos que se sucederam a chegada dessas plantas 

industriais em São Gonçalo. A escolha pela interpretação de jornais da época 

trouxe uma riqueza de narrativas que garantiram o cumprimento desse objetivo, 

ainda que seja necessário observar as limitações dessas fontes pelo questionamento 

                                                 
92 REZNIK, Luís. Qual o lugar da História Local?. Disponível em: 

<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA6yEAB/qual-lugar-historia-local#>. Acesso em 11.07.2017. 
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de suas próprias origens93.  

 

O historiador não tem acesso ao próprio fato, e sim à manipulação 

de imagens e reflexos dos fatos contidos nas fontes, marcados 

pela subjetividade dos que as redigiram, a impressão de conjunto, 

sintética, será necessariamente confusa, duvidosa, insatisfatória94. 

 

Desta forma, foram escolhidos três periódicos que circulavam entre os 

trabalhadores da época, de maneira a fornecer dados e relatos jornalísticos que nos 

aproximassem daquelas experiências: O São Gonçalo; Tribuna Popular e Imprensa 

Popular. Portanto, faz-se necessária a apresentação mais aprofundada desses 

periódicos. 

O Jornal O São Gonçalo foi fundado em 1931 e possuía inicialmente 

tiragem semanal. Consultando uma obra de referência95 sobre fontes de pesquisa 

para a cidade de São Gonçalo, chegou-se à conclusão de que O São Gonçalo seria 

útil para obter dados sobre o início da industrialização na cidade. O que é dito nas 

páginas do periódico possui uma certa limitação na exatidão dos fatos pelo tom 

ufanista que predominava em reafirmar a cidade de São Gonçalo como Manchester 

Fluminense, polo da industrialização no Estado do Rio de Janeiro.  

 

A Gazeta, (até 1930) e O São Gonçalo (na sequência), depreende-

se que é, antes de tudo, um relato no campo da memória ufanista. 

Sendo assim passional e afetiva. Portanto, vinculadora de uma 

sensibilidade que se queira construir junto à sociedade 

gonçalense, qual seja: imaginar-se enquanto pertencentes a uma 

região que caminhava para o progresso96. 

 

É importante destacar que não foi encontrada neste periódico quase nenhuma 

informação sobre a exploração do trabalho nas fábricas de sardinhas. Em parte, 

este problema pode ter sido causado pelo fato do jornal ter sido um veículo 

representante dos interesses da burguesia local, ainda que fosse possível encontrar 

                                                 
93 Na leitura da pesquisa de campo realizada, presente no último capítulo deste trabalho, aparece um 

indicativo de similaridade, continuidade e rupturas entre o que foi o passado desta categoria e o que se 

apresenta como realidade nos dias de hoje. 
94 CARDOSO, Ciro. Uma introdução à História. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 55. 
95 GONÇALVES, Marcia de Almeida, REZNIK, Luís (orgs.). Guia de Fontes para história de São 

Gonçalo. São Gonçalo: UERJ/FFP/DCH/LPH, 1999. 
96 LESSA, José Luis Honorato. A Paisagem revelada: natureza da concentração industrial em São 

Gonçalo (RJ) – crise ou reestruturação da indústria local? 2009. 150f. Dissertação de mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, São Gonçalo, 2009, p. 64. 
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denúncias das mazelas sociais vividas pelos trabalhadores em seus distritos.  

Assim, buscou-se mais informações sobre as condições de vida e trabalho 

da classe nos jornais da época produzidos pela imprensa operária. No caso, o 

Tribuna Popular e o Imprensa Popular, elaborados pela militância do Partido 

Comunista Brasileiro a partir de 1945 e distribuídos nas fábricas e bairros 

operários até 1958. Estes jornais foram fundamentais na reconstrução do 

conhecimento do espaço fabril, econômico e político da cidade de São Gonçalo no 

início de sua industrialização. 

A imprensa operária foi um instrumento de comunicação desenvolvido por 

Lênin para garantir a propagação das ideias revolucionárias da classe trabalhadora 

em contraponto com os veículos de comunicação responsáveis por difundir os 

interesses da classe dominante. Além disso, Lênin defendia que o jornal também 

deveria cumprir o papel de organização da militância, centralizando o programa e a 

agitação97. 

Segundo Claudia Costa, no Brasil, a primeira fase da imprensa operária é 

marcada pela presença dos anarquistas, anarcossindicalistas e socialistas ainda no 

final do século XIX. Em um segundo momento, a fundação do PCB em março de 

1922 desperta a o início de uma imprensa sindical que é reprimida pela ditadura do 

Estado Novo em 193798. 

 

Em 1943, com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), Getúlio Vargas procurou cooptar ainda mais as direções 

dos sindicatos. As publicações sindicais eram populistas e 

exaltavam o governo. Nesse contexto, as que não estavam 

atreladas politicamente ao governo sobreviviam por meio da 

imprensa partidária, cujo fortalecimento se deu com a 

redemocratização do país e a concessão da legalidade partidária, 

entre 1945 e 1947. Uma das imprensas de organizações que se 

beneficiou nesse período foi a do PCB; contudo, era menos crítica 

devido à aliança do partido com o getulismo naquele período.99 

 

Desta forma, o periódico Tribuna Popular que foi usado nesta pesquisa 

como uma das fontes, começou a circular em 1945 e foi extinto em 1947 pela 

decisão do governo Vargas de colocar o PCB na ilegalidade. Já o Imprensa Popular 

                                                 
97 Lênin, V. I. O que fazer? Problemas candentes do nosso movimento. São Paulo: Expressão Popular, 

2010, esp. pp. 238 e passim. 
98 Cf. COSTA, Claudia. Comunicação Sindical no Brasil: breve resgate e desafios. São Paulo: 

Sundermann, 2010, pp. 17-18. 
99 Idem, ibidem, p. 18. 
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foi lançado em 1948 pelo partido por julgar necessário manter um instrumento de 

divulgação das ideias comunistas junto as massas. 

Estes jornais expressavam um conteúdo stalinista, nacionalista e anti -

imperialista, com forte viés ideológico e interpretações da realidade nacional e 

internacional extremamente tendenciosas e, por vezes, até mesmo sensacionalistas, 

evidenciando o projeto político do PCB de apoio à União Soviética e, no caso 

brasileiro, de aliança com a burguesia nacional, no intuito de promover uma 

revolução democrática e popular que conduzisse o país ao capitalismo autônomo e 

não subordinado aos interesses do imperialismo. 

Apesar dessa contradição política, muitas das matérias do jornal relatam os 

problemas enfrentados pelo trabalhadores do Rio de Janeiro no cotidiano, tanto nos 

locais de trabalho como de moradia. E foi por causa dessa última caraterística que 

estes periódicos foram escolhidos como fontes privilegiadas para recompor o 

cenário das fábricas de sardinhas. Algumas chamadas e notas demonstravam serem 

escritas pelos próprios trabalhadores do chão de fábrica, e não apenas por 

dirigentes políticos ou editores do jornal, o que se aproximou com os objetivos 

desse estudo. 

Outro motivo pelo qual estes jornais foram selecionados como fontes reside 

na capilaridade que o PCB, enquanto um partido que se  propunha a ser 

revolucionário, tinha na classe fabril da época, em especial em São Gonçalo. Nesse 

sentido, o estudo produzido por Marcelo Belarmino Fernandes demonstra a 

importância que o PCB possuía na organização das lutas e reivindicações dos 

trabalhadores do município100.  

É importante destacar que estes jornais encontram-se disponíveis para 

consulta na Biblioteca Nacional, inclusive na versão digitalizada, o que facilitou 

muito o trabalho da pesquisadora101. A possibilidade de procura do conteúdo 

específico por palavras chaves e expressões como <fábricas de sardinhas>, 

<conservas São Gonçalo> e <pescado São Gonçalo> favoreceu a busca filtrada e 

pré-selecionada, diante do grande volume de páginas produzidas por mais de dez 

                                                 
100 FERNANDES, Marcelo Belarmino. São Gonçalo operário: cenários e personagens das lutas sociais 

no Município de São Gonçalo no segundo pós-guerra, 1945-1951. 2009. 151 f. Dissertação de Mestrado 

apresentada ao curso de Mestrado em História, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 

2009. 
101 Disponíveis em <https://bndigital.bn.gov.br/artigos/imprensa-popular/> e 

<https://bndigital.bn.gov.br/artigos/tribuna-popular/>. Acesso em 22.02.2017. 
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anos de publicações. 

Mas, diferentemente da Biblioteca Nacional, que digitalizou as páginas dos 

dois primeiros periódicos abordados, em relação ao Jornal O São Gonçalo o 

arquivo ainda é físico, disponível em livros encadernados, separados por ano, na 

sede do jornal, que funciona em Alcântara. Apesar da boa recepção dada pelos 

funcionários da redação do jornal, não foi possível localizar no arquivo muitos dos 

volumes que seriam necessários para realizar a pesquisa proposta em toda sua 

plenitude. Nesse sentido, foram lidas todas as edições referentes aos anos de 1931, 

1932, 1942, 1943, 1944 e 1945, e fotografado o conteúdo das reportagens citadas 

neste texto. 

Nesse sentido, o uso dessas três fontes, em especial os da imprensa operária, 

enriqueceu a pesquisa, não apenas através da revisão bibliográfica com base no 

que já foi produzido sobre o assunto, mas também permitindo que uma história 

fosse recontada a partir do olhar de uma determinada categoria, composta 

majoritariamente de mulheres. O que demonstrou que as mulheres sempre 

estiveram presentes na produção fabril, ainda que pouco representadas nos escritos 

dos intelectuais acadêmicos, jornalistas e dos revolucionários dos anos 1930 a 

1950. 

 

2.2 O início da industrialização em São Gonçalo 

 

O município de São Gonçalo, localizado no estado do Rio de Janeiro, viveu 

um forte período de industrialização na primeira metade do século XX. Antes da 

década de 1930, a cidade tinha como principal motriz da economia a produção 

agrícola, como a mandioca, feijão, café e milho. Dividida em latifúndios, a 

exploração da terra gerava a maior parte da riqueza, em uma diversificada 

plantação que incluía ainda o cultivo de frutas, hortaliças e flores102. 

Palmier aponta para a importância que a fruticultura possuía para a 

economia da região, posto que era de São Gonçalo que se originava uma boa parte 

das frutas que abasteciam o Rio de Janeiro. A laranja ocupava uma posição de 

destaque na produção, sendo uma importante mercadoria cultivada pelos 

lavradores e comercializada pelos proprietários de terra, chegando a ser exportada 

                                                 
102 PALMIER, Luiz. São Gonçalo Cinqüentenário. Rio de Janeiro: IBGE, 1940, pp. 24-26. 
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para outros países. A cidade possuía limitações na exportação de produtos 

agrícolas por causa de uma falta de modernização das técnicas de cultivo, fato que 

só melhorou por volta dos anos de 1940103. 

O desenvolvimento industrial já havia se iniciado na segunda metade do 

século XIX, mas possuía um peso menor na economia. Segundo Geiger, a cidade 

do “Rio de Janeiro aparece como o principal centro impulsionador do processo de 

industrialização, transformando áreas situadas em torno da Guanabara, onde, 

devido a numerosas razões havia já a tendência de desaparecer a economia 

canavieira”104. 

Do ponto de vista geográfico, a localização de São Gonçalo na Baía de 

Guanabara era um fator crucial para que as empresas decidissem se instalar na 

cidade. A orla da Baía viveu um processo de industrialização que se difundiu por 

diversos municípios, pela facilidade do escoamento da produção através de 

pequenos portos e a possibilidade de abastecimento das fábricas com matérias 

primas.  

Nota-se que em Niterói, cidade limítrofe de São Gonçalo, também houve 

um processo de industrialização. Os estaleiros presentes hoje no bairro de Ponta da 

Areia tiveram origem em 1846 através dos investimentos realizados pelo Barão de 

Mauá. Posteriormente, a importante fábrica Companhia Fluminense de Manufatura 

foi fundada em 1893, no bairro do Barreto, onde se encontrava antes uma grande 

fazenda. Como se pode perceber na citação abaixo, antes de 1920, o número de 

indústrias em Niterói e São Gonçalo se resumia a poucas dezenas. 

 

A produção industrial brasileira em 1907 era de 33% para a 

Capital Federal e 7% para o estado do Rio de Janeiro. Das 

empresas atuais de Niterói, 5 datam de antes de 1900 (uma das 

quais de produtos químicos e farmacêuticos) 10 são anteriores a 

1914 e 17 a 1920. Em São Gonçalo muitas indústrias são também 

anteriores a 1920, entre elas notam-se as de ferro, de conservas e 

cerâmicas105. 

 

                                                 
103 Idem, ibidem, pp. 117-118. 
104 Cf. GEIGER, Pedro P. Urbanização e industrialização na orla oriental da Baía de Guanabara. In: 

Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, 1956, p. 496. 
105 GEIGER, Pedro P. Urbanização e industrialização na orla oriental da Baía de Guanabara. In: 

Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, 1956, p. 497. 



65 
 

 
 

O início da industrialização de São Gonçalo a partir de 1930 está situado no 

escopo de um ciclo tardio de industrialização no Brasil. Ao contrário de muitos 

países do mundo, como a Inglaterra – que originou e impulsionou a indústria no 

século XVIII – e outros países como Estados Unidos, França e Alemanha, que 

viveram a industrialização retardatária ainda na primeira metade do século XIX, o 

caso brasileiro aparece como tardio por ter emergido apenas no século XX. 

É de suma relevância destacar que o conceito de industrialização não está 

apenas associado ao crescimento do número de estabelecimentos fabris ou do 

emprego industrial. O que determina em última instância se um país ou município 

foi industrializado é a análise da composição das forças produtivas. A 

industrialização significa “uma revolução no interior das forças produtivas que 

estas passam a estar submetidas à dinâmica da dominação do capital  industrial106. 

E foi exatamente esta experiência que São Gonçalo viveu na primeira 

metade do século XX. A cidade se urbanizou e passou a respirar o clima fabril, 

com o direcionamento das políticas públicas visando ao beneficiamento das 

indústrias, e a subordinação do conjunto das forças produtivas à dominação do 

capital industrial, que assumiu inclusive a hegemonia política do município.  

Em meados da década de 1920, começou a existir por parte do Governo do 

Estado o início de uma preocupação em obter um desenvolvimento econômico com 

base nas atividades fabris dado que “as finanças públicas estaduais se 

beneficiavam da arrecadação de impostos ligados à atividade industrial”107. Foi 

neste contexto, que o Estado do Rio de Janeiro passou a oferecer incentivos fisca is 

e desapropriação de terrenos para as empresas que se instalassem em território 

fluminense. 

 

Em 11 de novembro de 1925, contudo, foi publicada uma 

legislação estadual, a Lei 1.991, que concedia benefícios fiscais 

às duas primeiras empresas que se instalassem no Estado no prazo 

de quatro anos. Tais benefícios consistiam em isenção de 

impostos estaduais, e facilidades na desapropriação dos terrenos, 

bem como nas aquisições dos mesmos, e eram válidos para os 

                                                 
106 POCHMANN, Márcio. Brasil sem industrialização: a herança renunciada. Ponta Grossa: UEPG, 

2016, p. 14. 
107 ARAÚJO, Victor Leonardo Figueiredo Carvalho de. O município de São Gonçalo na trajetória do 

desenvolvimento industrial do Estado do Rio de Janeiro: auge e declínio da Manchester Fluminense. 

2004. 132 f. Dissertação de Mestrado apresentada ao curso de Mestrado em Economia, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2004, p. 85. 
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setores de siderurgia, exploração e fabricação de cimento e 

moagem de trigo (Oliveira Junior, 1929) O município de São 

Gonçalo foi beneficiado com essa lei, por intermédio da qual 

instalou-se no município, em 1926, a Companhia Brasileira de 

Usinas Metalúrgicas. No ano de 1929, a referida Companhia 

produziu 3.998.454 quilos de aço.  108 

 

Em 1933, São Gonçalo conseguiu atrair a Companhia Brasileira de 

Indústrias Metalúrgicas que instalou no município a maior oficina de laminação da 

América Latina109. Esta empresa diferenciava a inserção da cidade no panorama 

nacional por ser um tipo de bens de produção, altamente valorizado e fundamental 

para expansão industrial do restante do país.  

Outra fábrica de bens de produção foi instalada em São Gonçalo – a Fábrica 

de Cimento Portland – que era responsável por abastecer as demandas da 

construção civil, tendo inclusive participado do levantamento de presídios em 

outros Estados. Uma questão interessante se desenvolveu durante a construção 

dessa fábrica que, conforme publicação do jornal O São Gonçalo quando os 

trabalhadores ficaram temporariamente sem salário, por consequência de uma 

interrupção das obras:  

 

No dia 25 do corrente, a direcção geral da Cia Christiania e 

Nielsen, dispensou dos trabalhos de que é contractante com a Cia. 

Nacional de Cimento Portland, em Guaxindiba, cerca de 280 

trabalhadores. Essa dispensa em massa visa apenas aguardar que 

seja desembarcado na Alfandega grande quantidade de materiaes 

importados para as grandes installações que alli está fazendo a 

Cia. Portland. A suspensão desses trabalhadores é apenas por 

breve tempo. Nada tem a ver com essa paralysação dos serviços a 

Companhia Nacional de Cimento Portland e sim as emprezas 

contractantes das obras que alli se executam110. 

 

Este acontecimento é relevante por demonstrar que as práticas adotadas 

pelas empresas que começavam a ser instalar em São Gonçalo em relação aos seus 

trabalhadores não demonstravam grandes interesses no oferecimento de garantias e 

proteção assim como acontecia no restante do país. Entre 1914 e 1920, por 

exemplo, o aumento real acumulado pela produção industrial foi de 88% ao passo 

                                                 
108 Idem, ibidem. 
109 Idem, p. 86. 
110 MUITOS Trabalhadores Dispensados em Guaxindiba. O São Gonçalo, 27 de março de 1932, p. 1. 
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que os salários registraram redução de 10,4% no seu poder aquisitivo111. Enquanto 

os trabalhadores assalariados, oriundos da recente abolição da escravatura e das 

ondas de imigração sofriam com as péssimas condições de vida, o crescimento 

industrial era apoiado em uma forte intervenção estatal. 

Outro exemplo de como o governo estava preocupado em acelerar o 

processo de industrialização pode se verificar na análise do Decreto nº. 12.021, de 

março de 1928, no qual foram oferecidos concessões e auxílio pecuniário às três 

primeiras fábricas que se instalassem no país usando o processo hidroelétrico. Esta 

lei foi o que permitiu a instalação de mais um grande empreendimento na cidade – 

a Eletroquímica Fluminense – fundada em 1933112. 

Desta forma, o município de São Gonçalo viveu em duas décadas, entre 

1930 e 1948, um forte desenvolvimento industrial que se manteve até a década de 

1950 com a fundação de diversas empresas e colaborando com a formação de uma 

classe trabalhadora que passou a viver também do trabalho fabril. 

 

TABELA 2 - Número de estabelecimentos industriais fundados por período 

 

 

 

Município 1920-1930 1930-1940 1940-1948 

São Gonçalo 6 7 23 

           

Fonte: IBGE113 

 

Já Luiz Palmier afirma que o declínio das atividades agrícolas propiciou 

uma maior disponibilidade de terrenos para a indústria com preços mais baratos. 

Segundo ele, em 1939, o município já apresentava a existência de 61 fábricas, 

sendo destas 31 referentes à produção da cerâmica em olarias114. Como dito, neste 

período empresas dos mais variados ramos de produção, dentre  eles as de bens de 

consumo e bens de produção, foram fundadas na cidade. Além das três companhias 

de grande porte já citadas anteriormente, pode-se destacar ainda outros 

estabelecimentos industriais: 

                                                 
111 POCHMANN, op. cit., p. 76. 
112 BRAGA, Maria Nelma Carvalho. O município de São Gonçalo e a sua história. São Gonçalo: Falcão, 

1998, p. 125. 
113 Apud GEIGER, loc. cit., p. 498. 
114 PALMIER, op. cit., p. 177. 
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QUADRO 1 - Diversidade de Indústrias no início do período de 

industrialização de São Gonçalo 

 

INDÚSTRIAS          PRODUTOS 

Companhia Brasileira de Fósforos e Companhia Fiat Lux Fósforo 

Companhia Composições Internacional do Brasil  Tintas e Verniz 

Vista Alegre; Fatori; Porto do Rosa; Pugliese; Esperança e 

outras 

Cerâmica 

Curtumes Zoológicos  Pele 

Regina; Sublime e outras Doces 

Oficina da E. F. Maricá Carros 

Companhia Nacional de Explosivos de Segurança S/A Dinamite 

Fama; Fenix Brinquedos 
 

 

Elaboração: Autora115 

 

É importante destacar que este processo de industrialização de São Gonçalo 

se efetivou pela existência de capitais acumulados no período anterior com a 

agricultura, o que possibilitou a transferência do capital agrícola para o industrial. 

A existência de latifúndios comprometidos com a intensa exploração de uma mão 

de obra completamente pobre e despossuída fez acumular um capital que migrou 

para a indústria. 

No Brasil, o capital industrial surgiu na transição da economia mercantil 

fundada no trabalho escravo para a economia capitalista exportadora, inicialmente 

subordinada aos produtores de bens primários como o café. Ricardo Antunes ao 

analisar a formação da classe trabalhadora assalariada no continente latino 

americano vai ressaltar que de início as indústrias surgem por demandas da própria 

economia agroexportadora, que necessitava da produção industrial têxtil, 

alimentícia, metalúrgica etc. Mas que posteriormente essas empresas ganharam 

autonomia e foram impulsionadas pelas demandas internas e pela necessidade de 

acumulação das burguesias em desenvolvimento. O autor toma como marco 

                                                 
115 Cf. idem, pp. 122-123. 
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histórico para a industrialização, a Primeira Guerra Mundial , que liberou mão de 

obra europeia para o continente116. 

Modesto aponta para um maior desenvolvimento industrial brasileiro a 

partir da crise de 1929 e posteriormente com a Segunda Guerra Mundial quando às 

necessidades de “substituições de importações” acabaram oferecendo as condições 

objetivas para formação de um parque industrial no país117. Geiger também pontua 

um período de maior industrialização de São Gonçalo como consequência do 

fechamento das fontes de importação118. 

É preciso destacar que, no caso do município de São Gonçalo, além de 

terem sido utilizados capitais oriundos da prática agrícola como o cultivo da cana 

de açúcar, café e outros gêneros, a cidade foi beneficiada por um processo de 

expansão do capital nacional e estrangeiro para o território fluminense119. Muitos 

proprietários de fábricas fundadas na década de 1930 tinham suas origens em 

outras regiões do país ou mesmo em outros países e vieram atraídos pelos 

benefícios existentes no triângulo do Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais, assim como pelo mercado consumidor em formação gerado pela 

urbanização das cidades. 

Foi assim que a cidade de São Gonçalo já possuía o terceiro maior produto 

industrial do Estado, revelando-se um dos municípios mais relevantes do Estado do 

Rio de Janeiro120. 

 

2.3 E as Fábricas de Sardinhas se instalam em São Gonçalo 

 

A localização geográfica de São Gonçalo contribuiu para a instalação de 

mais de uma dúzia de fábricas ao longo da segunda metade do século XX. Por ser a 

cidade regada pelas águas da Baia de Guanabara e ter proximidade com o Oceano 

                                                 
116 ANTUNES, Ricardo. O continente do labor. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 19. 
117 MODESTO, Nilo Sergio D’Ávila. As práticas espaciais do poder político em São Gonçalo. 2003. 

154fls. Dissertação de Mestrado apresentada ao Mestrado em Geografia, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2003, p. 25. 
118 GEIGER, loc. cit., p. 499. 
119 Cf. MENDONÇA, Adalton da Motta. Transformações Sócio-Econômicas no eixo Niterói-Manilha em 

São Gonçalo/RJ. 2007. 249 f. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2007, p. 26. 
120 Cf. ARAÚJO, op. cit., p. 87. 
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Atlântico, a atividade pesqueira tinha muito peso na região, que contava com a 

existência de muitas colônias de pescadores. 

Geiger confirma que a preferência de instalação das fábricas de sardinhas 

no município também ocorreu devido à proximidade geográfica com a Baia de 

Guanabara. A água limpa da baía proporcionava a oportunidade de abastecimento 

rápido dos estabelecimentos industriais com a principal matéria prima utilizada na 

produção – as sardinhas e peixes em geral. O autor expõe ainda que, além de 

comprarem o pescado diretamente com os pescadores que viviam na orla, as 

fábricas possuíam barcos para pesca da sardinha fora da Baía de Guanabara121. 

Em 1933, o Governo Federal, por intermédio do Decreto n.º 23.348 de 14 

de novembro, criou o Entreposto da Pesca do Rio de Janeiro, na Praça XV, 

oficialmente com o objetivo de facilitar a organização de estatísticas sobre o 

pescado e fiscalizar as condições sanitárias das mercadorias consumidas pela 

população. Além disso, o decreto obrigava que toda a produção de pescado fosse 

desembarcada no Entreposto da Pesca, abrindo exceção somente para as fábricas 

de conservas e subprodutos da pesca. 

 

Art. 4º – Todo o pescado desembarcado no Rio de Janeiro, por 

qualquer meio de transporte, é obrigado a passar pelo Entreposto 

Federal de Pesca. 

§ 1º – Excetua-se do disposto nêste artigo o pescado, destinado às 

fábricas de conservas de produtos e sub-produtos de pesca, 

préviamente autorizadas pela Diretoria de Caça e Pesca.122 

 

O município de São Gonçalo ocupava o segundo lugar na remessa de 

pescado para o Entreposto da Pesca do Rio de Janeiro, perdendo a colocação 

apenas para Cabo Frio. Obviamente, as empresas de pescado se beneficiavam com 

a compra direta do peixe vendido pelos pescadores da região. Conforme a análise 

de várias publicações do jornal Imprensa Popular123, houve denúncias de que o 

                                                 
121 GEIGER, loc. cit., pp. 500, 509. 
122 Decreto nº 23.348, de 14 de Novembro de 1933. Disponível em < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23348-14-novembro-1933-513087-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 29 de março de 2017. 
123 De acordo com Fernandes, o jornal Imprensa Popular era distribuído gratuitamente pelos militantes 

comunistas em várias cidades fluminenses. Este jornal começou a ser editado em maio de 1945 com o 

nome Tribuna Popular e em 1948 trocou de nome para driblar a censura. Cf. FERNANDES, Marcelo 

Belarmino. São Gonçalo operário: cenários e personagens das lutas sociais no Município de São 

Gonçalo no segundo pós-guerra, 1945-1951. 2009. 151 f. Dissertação de Mestrado apresentada ao curso 

de Mestrado em História, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2009, p. 16, nota 9. 
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valor de venda do pescado no Entreposto estava acima do poder aquisitivo da 

classe trabalhadora e indicações de que o Entreposto da Pesca estava tabelando o 

preço a ser consumido pela população. O que significava um maior controle do 

Estado sobre as atividades da pesca.  

Na matéria “Só os ricos comem peixe”124, o jornal Imprensa Popular expõe 

a existência de um mercado paralelo no Entreposto da Pesca que facilitaria a venda 

de peixe mais barato para restaurantes enquanto a população seria obrigada a 

comprar o pescado inflacionado. O camarão desembarcado no Entreposto por treze 

cruzeiros o quilo seria vendido por trinta e cinco e quarenta cruzeiros para os 

trabalhadores da região, que já sofreriam com preço alto da carne bovina e 

estariam sem alternativas para a alimentação. 

Essa política de permitir que as fábricas de conservas comprassem o 

pescado a ser processado diretamente da mão dos pescadores, sem a intermediação 

do Entreposto da Pesca, também era uma forma de baratear a produção, 

beneficiando o empresariado em detrimento da população e dos pescadores.  

As primeiras fábricas de sardinhas a se instalarem no município de São 

Gonçalo foram a Companhia Brasileira de Produtos da Pesca e a Tarragoé e 

Martinez, ainda na década de 1930. Em 1941, instalou-se no porto do Gradim, em 

Neves, a Fábrica de Enlatados de Sardinhas Netuno. Logo em seguida, outras 

fábricas foram sendo fundadas, tais como: Piracema, Rubi e Peixe. Todas elas 

tinham em comum o interesse em disputar o mercado brasileiro, especialmente no 

interior do país, que carecia de peixe fresco. 

 

Em Porto da Madama, quando aí foi instalada uma das primeiras 

grandes fábricas de sardinha, há 20 ou 30 anos, ainda podiam ser 

encontradas, nas encostas, lavouras de cana e de laranja. Mais 

tarde, loteada a área, as lavouras desapareceram. Junto à praia 

encontram-se também casebres de pescadores cujas mulheres e 

filhos trabalhavam nas fábricas125. 

 

Outro fator relevante para atração das fábricas era o custo mais barato da 

mão-de-obra oriunda de uma zona rural e não organizada. O salário mínimo do 

Estado do Rio de Janeiro em 1955 era de Cr$ 2.200,00, enquanto para o Distrito 

Federal (atualmente cidade do Rio de Janeiro) era de Cr$ 2.400,00. Além disso, 

                                                 
124 SÓ os ricos comem peixe. Imprensa Popular, 30 de agosto de 1951, p. 2. 
125 GEIGER, loc. cit., p. 508. 
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existia uma força de trabalho concentrada e disponível que era formada pelas 

esposas e filhos dos pescadores126. Já nesta época, o trabalho feminino e infantil 

era muito requisitado pelas indústrias. Na foto da Companhia Brasileira de 

Produtos da Pesca, única imagem disponível do período encontrada, percebe-se 

que a presença de mulheres era majoritária. 

 

FOTO 1 – Companhia Brasileira de Produtos da Pesca, década de 1930. Autoria: 

Desconhecida127 

 

Ressalta-se que a Prefeitura Municipal, então governada por Samuel 

Barreto, nomeado pelo Interventor Federal, concedeu através de ato de ofício, 

benefícios para que a Empresa Brasileira de Expansão Industrial S. A. para que se 

instalasse no Porto da Madama. A fábrica que deveria ser movida a eletricidade 

recebeu isenções fiscais de todos os impostos municipais durante cinco anos, 

contados a partir de 25 de agosto de 1931128. As principais atividades da empresa 

seriam conservas de peixe, legumes e frutas. 

                                                 
126 Idem, ibidem, pp. 506, 508. 
127 Foto extraída de PALMIER, op. cit., p. 121. 
128 ACTO nº. 60, de 18 de dezembro de 1931. O São Gonçalo, São Gonçalo, 20 de dezembro de 1931, p. 

4. 
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Essas fábricas de sardinhas gozavam de grande prestígio junto à Prefeitura. 

Em um dos atos oficiais emitidos pelo Gabinete da Prefeitura de São Gonçalo 

pode-se encontrar um despacho incomum pela existência de elogios a chegada de 

uma das fábricas: 

 

5-União Brasileira da Pesca e Conservas Ltda. Oficie-se á CBEE 

solicitando sua bôa vontade para com a requerente, que virá 

enriquecer o parque industrial desse município, cooperando assim 

para o desenvolvimento e o progresso da terra gonçalense129. 

 

Enquanto as fábricas de enlatamento se instalavam, na ponta da cadeia 

produtiva os pescadores sofriam com a exploração promovida pelos armadores, 

proprietários dos grandes barcos de pesca. Os pescadores ficavam semanas e 

semanas em alto mar sob péssimas condições de bordo e de acordo com o jornal 

Tribuna Popular, os salários e percentuais pagos eram “mesquinhos” e 

“irrisórios”130.  

Em 1953, a produção de gêneros alimentícios, incluindo sardinhas, 

representava o quarto lugar em geração de riqueza industrial do município de São 

Gonçalo, perdendo em valores somente para a transformação de minerais não-

metálicos (cerâmica, vidros, cimento), metalurgia, química e farmacêutica. 

Mas apesar do grande crescimento que o setor de pescado apresentou no 

período, as condições de vida e trabalho dos trabalhadores da região ainda eram 

precárias. Há indícios de que as relações de trabalho nas indústrias eram sazonais e 

informais, em obediência a necessidade do empregador, não oferecendo qualquer 

tipo de garantia aos trabalhadores. Geiger aponta que se constituía em um hábito 

os operários trabalharem parte do dia ou mesmo ficarem em casa, sem ganhar131. 

Em 1956, o jornal Imprensa Popular denunciou a morte da operária Helena 

Antonia que trabalhava na fábrica de sardinhas Netuno. De acordo com a matéria a 

mesma teria morrido de inanição durante sua jornada de trabalho após comer um 

pão para substituir o almoço, tendo em vista não dispor de recursos para fazê-lo132. 

                                                 
129 GOVERNO do município. Prefeitura de São Gonçalo. Actos oficiais. Despachos do gabinete. O São 

Gonçalo, São Gonçalo, 26 de março de 1944, p. 4. 
130 OS armadores querem sabotar o pescado na semana santa. Tribuna Popular. Rio de Janeiro, 27 de 

março de 1947, nº. 559, p. 8. 
131 GEIGER, loc. cit., p. 506. 
132 A operária morreu de inanição. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1956, nº. 1.906, p. 

4. 
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Este fato trágico revela o quanto eram baixos os salários dos trabalhadores das 

fábricas de pescado que não possuíam condições de vida se quer para se alimentar. 

Trabalhavam duro e mesmo assim conviviam com a realidade da fome. Além da 

remuneração ser miserável, o jornal relatou ainda que as trabalhadoras eram 

submetidas a falta de higiene, mal cheiro e ausência completa de proteção à 

saúde133.  

No jornal Imprensa Popular existem registros de pelo menos duas matér ias 

denunciando as condições de trabalho das fábricas de sardinhas. A primeira, 

intitulada “Péssimas condições de trabalho nas fábricas de conservas de 

Niterói”134, conta que uma comissão de trabalhadores das indústrias de conservas 

de São Gonçalo havia procurado a sucursal do jornal para contar que nas fábricas 

Rubi, Coqueiro e Netuno, entre outras, os empregados estariam trabalhando sem 

nenhuma proteção ou higiene. Outra matéria publicada, “Falta de higiene na 

fábrica de sardinhas”135 chamava a atenção para o fato dos trabalhadores da 

Conservas Caçula S/A estarem se sentindo asfixiados pelas emanações oriundas 

dos detritos que não recebiam tratamento e questionavam a falta de atuação do 

Ministério do Trabalho e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio. 

A fraude promovida pelos patrões visando usurpar os direitos dos 

trabalhadores também aparece estampada nos jornais. O Imprensa Popular narra 

que consistia em uma prática da fábrica Netuno o desrespeito ao salário mínimo 

vigente. Conta ainda que certa vez as mulheres da fábrica se dirigiram ao gerente 

para cobrar o cumprimento do decreto que aumentou o salário mínimo e teriam 

sido insultadas com um gesto obsceno além da negativa da reivindicação136.  

Outra maneira encontrada pelos patrões para burlar os direitos previstos na 

legislação era obrigando as operárias a fazerem uso inadequado dos cartões de 

ponto. As mulheres entravam para trabalhar, mas só batiam o cartão após ordens 

expressas do encarregado, alterando de forma fraudulenta a jornada de trabalho 

registrada. Esse golpe no cartão de ponto fazia com que as mulheres não 

                                                 
133 Idem, ibidem.  
134 PÉSSIMAS condições de trabalho nas fábricas de conservas de Niterói. Imprensa Popular, Rio de 

Janeiro, 14 de setembro de 1956, nº. 1.913, p. 2. 
135 FALTA de higiene na fábrica de sardinhas. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 

1954, nº 1.734, p. 2. 
136 A operária morreu de inanição. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1956, nº. 1.906, p. 

4. 
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recebessem pelo dia trabalhado e nem pelo domingo, considerado descanso 

semanal remunerado. A implicação econômica dessa prática patronal para a vida 

dos trabalhadores era grande, ao final de uma semana, a remuneração estava 

reduzida a quarenta cruzeiros137 e a situação de miséria se aprofundava. 

Outra prática condenável usada pelos proprietários das fábricas de sardinha 

acontecia em relação à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Há um 

depoimento de trabalhador da época colhido no âmbito de uma pesquisa acadêmica 

produzida com a metodologia de história oral na qual afirma o entrevistado não ter 

tido seus direitos respeitados enquanto menor de idade, conforme apresenta 

Marcelo Fernandes: 

 

Essas condições de trabalho só faziam piorar em decorrência da 

postura pouco democrática assumida pelos capitalistas locais no 

chão de fábrica. O descumprimento da CLT era uma constante. 

Às vezes, isso era feito, inclusive, com a cumplicidade dos 

próprios trabalhadores. Foi o que ocorreu na fábrica de sardinha 

Netuno em 1945, segundo nos contou em entrevista um ex-

operário dela e antigo comunista gonçalense, Hermínio da Silva. 

Toda vez que os fiscais da Delegacia Regional do Trabalho, 

sediado em Niterói, se dirigiam a essa empresa, seus proprietários 

não perdiam tempo, procuravam “driblar a fiscalização”, pedindo 

aos trabalhadores de menor idade que se escondessem, como 

muitas vezes o próprio Hermínio da Silva procedeu, durante a 

fase em que trabalhou na fábrica de sardinha Netuno138. 

 

Outra preocupação dos trabalhadores da época era com a manutenção dos 

postos de trabalho. A reportagem “Quinze mil operários ameaçados de 

desemprego”139 refere-se a preocupação dos trabalhadores de 23 fábricas de 

sardinhas localizadas em Niterói e São Gonçalo que estariam sofrendo a ameaça de 

fecharem as portas, por conta de uma suposta intenção do governo Vargas de 

entregar as indústrias de conservas à uma empresa norte-americana. A reportagem 

denuncia que o fornecimento das folhas de flandres, necessárias para a produção 

da lata da sardinha, estariam suspensas. Ainda de acordo com a matéria, sessenta 

por cento da folha de flandres era proveniente dos Estados Unidos e essa medida 

visava colocar as indústrias nacionais em crise para que futuramente fossem 

compradas pela empresa americana Swift. O jornal explicitou que as fábricas de 

                                                 
137 Idem, ibidem.  
138 FERNANDES, op. cit., p. 39. 
139 QUINZE mil operários ameaçados de desemprego. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 20 de maio de 

1951, n.º 694, p. 5. 
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sardinhas de Niterói e São Gonçalo estariam em dificuldades com o aumento do 

custo da produção. 

Muito embora a conformação de um exército industrial de reserva seja um 

dos pilares de sustentação do capitalismo, garantindo a exploração e extração do 

mais valor a baixo custo, esse receio de fechamento das fábricas parecia não ter 

muito fundamento. O emprego industrial estava crescendo. A análise dos dados do 

IBGE revela um aumento de aproximadamente 215% do emprego industrial no 

período de 1920 a 1950. 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Dados: IBGE140. Elaboração do Gráfico: Autora 

 

No entanto, esse processo de ascenso da industrialização tornou o município 

destino de imigrantes de outras cidades e estados, em busca de empregos e de 

moradias mais baratas. Em 1920, houve o primeiro recenseamento para o 

                                                 
140 Apud GEIGER, op. cit., p. 497. 
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município aplicado com rigidez técnica que apurou a presença de 48.019 

habitantes141. Um número bem baixo comparado com a explosão demográfica que 

se seguiu nas décadas posteriores.  

 

TABELA 3 - Número de Habitantes em São Gonçalo 

 

Ano 1940 1950 1965 

População 89.52

8 

128.59

3 

329.67

4 
 

 

Fonte: IBGE142 

 

O censo demográfico realizado pelo IBGE em 1940 apontou para algumas 

das características da população de São Gonçalo. Quanto ao grau de instrução, 

44.524 pessoas declararam saberem ler e escrever, enquanto 29.974 afirmaram não 

saberem ler e nem escrever e 992 pessoas não quiseram responder. Em relação ao 

local de moradia, 66.842 afirmaram morar em áreas urbanas ou suburbanas, e 

22.686 disseram morar em áreas rurais143. 

Estes dados são importantes para ilustrar outros processos despertados pela 

industrialização: a urbanização e a formação de uma classe trabalhadora industrial. 

Essa industrialização avançada do município aliada à concentração de pessoas em 

busca de trabalho e renda também modificou a aparência da cidade que passou a 

demandar por políticas de infraestrutura e sociais. 

 

2.4 Neves: o lugar das fábricas de sardinhas e da sociabilidade operária 

 

O distrito de Neves foi criado com a Lei Estadual n°1.672, de 20 de 

dezembro de 1920. Aída Faria afirma que essa era uma reivindicação antiga dos 

moradores do local, que apostavam na autonomia administrativa para desenvolver 

                                                 
141 Cf. PALMIER, op. cit., p. 169. 
142 Cf. IBGE, Sinopse estatística do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1940, p. 17, e MODESTO, op. cit., p. 26. Há uma 

discrepância nos dados fornecidos pelo IBGE para 1940 e os dados fornecidos por Modesto. Neste caso, 

privilegiamos a informação de primeira mão, isto é, a Sinopse estatística do IBGE. 
143 IBGE, op. cit., p. 17-18. 
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a região144. Em 1938, São Gonçalo possuía seis distritos: São Gonçalo, Itaipu, José 

Mariano, Monjolos, Neves e Sete Pontes. Em 1943, São Gonçalo perdeu o distrito 

de Itaipu para Niterói145. 

Neves é fundamental para compreender o processo de industrialização do 

município, pois foi nos seus limites que ocorreu a maior expansão industrial no 

período, abrigando a maioria das fábricas, inclusive as de sardinhas. Diante da 

escolha, Neves foi conformando-se como a região mais urbana, industrial e 

populosa da cidade. Em vinte anos de existência, passou a ser considerado o centro 

econômico da cidade. 

Longe de cair em reducionismo, é importante chamar a atenção para a 

pesquisa desenvolvida por Lessa na qual o autor considerou que os estudos sobre a 

industrialização de São Gonçalo priorizavam o distrito de Neves, ofuscando o 

papel cumprido pelo conjunto do município. Essas interpretações focadas em 

apenas um distrito serviriam para reafirmar a teoria de que São Gonçalo viveu 

posteriormente um período de desindustrialização pois o olhar sobre o fenômeno 

que atingiu uma parte da cidade justificaria uma interpretação sobre o todo146. Por 

ora, explica-se que a escolha pelo estudo de Neves se faz necessária pela 

localização das fábricas de sardinhas.   

É importante frisar, que nesta época, Neves fazia fronteira com a capital do 

Estado do Rio de Janeiro, Niterói, por meio do bairro do Barreto. Neste corredor, 

onde se ligavam os dois municípios, instalaram-se diversas indústrias, que ainda 

eram beneficiadas com a proximidade da Capital Federal (Rio de Janeiro), através 

da Baia de Guanabara. Em Neves também existiam duas estradas de ferro que 

facilitavam o escoamento da produção: Estrada de Ferro Maricá e Companhia 

Leopoldina. O transporte de passageiros era realizado pelos bondes elétricos que 

percorria quase todos os bairros da cidade em um trajeto de dezoito quilômetros, 

garantindo o transporte da mão de obra para as fábricas147. 

                                                 
144 FARIA, Aída de Souza. Neves: Esplendor e Decadência. São Gonçalo: São Gonçalo Letras, 2004, p. 

12. 
145 BRAGA¸ op. cit., pp. 57-58. 
146 LESSA, José Luis Honorato. A Paisagem revelada: natureza da concentração industrial em São 

Gonçalo (RJ) – crise ou reestruturação da indústria local? 2009. 150f. Dissertação de mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, São Gonçalo, 2009. 
147 Idem, ibidem, pp. 130-132. 
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E essa industrialização também ocasionou uma explosão demográfica no 

distrito, que em 1940 já contava com mais de 80 mil habitantes148. Eram pessoas 

atraídas de todos os lugares do Brasil em busca de emprego no dito como 

“poderoso” parque industrial que se instalou. Como consequência, também foi o 

local de surgimento das primeiras vilas operárias do Brasil – entre elas, a Vila 

Lage, construída por volta de 1920. 

Fábio Machado ressalta que a administração municipal também influenciou 

o rápido crescimento demográfico de Neves149. Através de resoluções oficiais, a 

Prefeitura facilitava a construção de habitações proletárias. Era permitido, por 

exemplo, o averbamento independentemente das despesas para operários e pessoas 

consideradas pobres. 

 
Isenções de imposto predial, mesmo que por um tempo 

determinado, eram concedidas a proprietários que construíssem 

vilas operárias. As condições para assentamento do proletariado 

cresciam à medida que era limitado um valor máximo de aluguel 

a ser cobrado pelos locatários que pretendiam se beneficiar do 

direito da isenção. Com a solidificação deste valor a Prefeitura 

evitava um aumento desproporcionado dos aluguéis – o que 

poderia ocorrer em face da provável grande procura – trazendo 

mais estabilidade habitacional para o trabalhador gonçalense150. 
 

Além de intervir na política habitacional – de forma a garantir um valor de 

moradia que fosse possível para o operário industrial pagar –, a Prefeitura de São 

Gonçalo, ao conceder as isenções fiscais para os industriais se instalarem no 

município, condicionava a efetuação do benefício à contratação de trabalhadores 

que fossem residentes em São Gonçalo. Essa medida visava assegurar que o 

crescimento econômico trazido pela industrialização fosse atingir diretamente a 

população da cidade151. 

A circulação de pessoas fez crescer o comércio na região com padarias, 

oficinas mecânicas, tinturarias, depósitos de balas, casas de móveis, couro, 

sapatarias etc. O comércio ambulante, que na época também se caracterizava pela 

prática de bater de porta em porta, também se proliferou. Já existia no distrito, 

                                                 
148 IBGE, op. cit., p. 17. 
149 MACHADO, Fábio Nunes. A atuação do poder público na construção do espaço urbano gonçalense, 

entre os anos 1920-1950. 46 f. Monografia para obtenção do grau de licenciado em História. Faculdade 

de Formação de Professores, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. São Gonçalo, 2002, p. 28. 
150 Idem, Ibidem. 
151 Idem, ibidem, p. 29. 
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desde 1916, um grande Mercado Público, principalmente para revenda do pescado 

e a Feira de Neves também se formou na primeira metade do século XX, sendo um 

importante ponto de encontro de trabalhadores em busca de todos os tipos de 

produtos152.  

A vida cultural também adquiria novos contornos. O carnaval, herança 

portuguesa, era uma importante festa popular na cidade. Já no final da década de 

1920 e início de 1930, surgem em Neves alguns blocos de carnaval formados por 

trabalhadores. De acordo com Faria, era comum ouvir de entendidos de samba que 

o melhor carnaval do Rio era no quarto distrito153. E o carnaval não era assunto 

apenas dos trabalhadores em Neves. Muitos profissionais liberais, militares e 

funcionários públicos também participavam dessa festividade. 

 

Já no final da década de 1920 e início da década de 1930, o 

carnaval começou a movimentar Neves. Numerosas agremiações 

carnavalescas surgiram, podendo-se registrar: “Bloco da Lira”, 

“Sol Brilhante”, “Filhos das Matas” e “Estrelas de Ouro” [...] 

Naquele tempo a competitividade era de pasmar, cada qual 

desejoso de obter primeiro lugar nas apresentações. Brigavam, 

faziam as pazes e, às vezes, voltavam a brigar.  154 

 

O carnaval de 1942 aparece nas páginas do jornal O São Gonçalo apoiado 

pela Prefeitura que teria se comprometido em fornecer iluminação nos três dias de 

festa agradando a população de Neves e o comércio local. Naquele ano, uma das 

bandas que se apresentaria no coreto da praça principal seria a Sociedade Musical 

dos Operários Metalúrgicos155. 

Fora das fábricas, os operários, considerados os moradores pobres da 

cidade, sofriam com as condições precárias de infraestrutura dos bairros e se 

organizavam para lutar por pavimentação nas ruas, iluminação pública, contra o 

aumento das passagens dos bondes prestados pelas empresas Companhia 

Cantareira e Viação Fluminense e, principalmente, a maior reivindicação, o bem 

mais necessário de todos para a reprodução da vida humana, a falta de água156. 

Neves se beneficiou da infraestrutura trazida pelas indústrias e das políticas 

públicas de urbanização focadas no desenvolvimento do bairro, como, por 

                                                 
152 FARIA, op. cit., pp. 47-49.  
153 FARIA, op. cit., p. 79. 
154 FARIA, op. cit., pp. 79-80. 
155 CARNAVAL. O São Gonçalo, São Gonçalo, 8 de fevereiro de 1942, n. º 584, p. 1. 
156 Cf. FERNANDES, op. cit., pp. 35-36. 
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exemplo, o calçamento, iluminação pública e serviço telefônico. No entanto, os 

investimentos ficaram muito a quem do necessário e os próprios estabelecimentos 

industriais muitas vezes contribuíram para a degradação da região. As fábricas de 

sardinhas, por exemplo, aparecem como agentes ativas na produção de lixo 

industrial sem tratamento. 

 

Todavia isso ainda é pouco comparado com os detritos da Fábrica 

de Sardinha que são depositados, praticamente em plena rua. 

Esses detritos exalam um cheiro tão horrível, que muitos 

moradores preferem fazer uma grande volta, a passar pelas 

imediações da fábrica157.  

 

Neves era assim, conhecida pelo apelido de “bairro das moscas” conforme 

relatou o médico da cidade Armando Ferreira, entrevistado pelo jornal Tribuna 

Popular em 1946. Armando contou ainda que um aterro vinha sendo processado 

em um mangue e suas adjacências, mas que com a paralisação de suas atividades, o 

local tornou-se um depósito de lixo que colocava em risco a saúde dos moradores 

da região contribuindo para a proliferação de insetos158. 

Outro problema enfrentado pelos moradores de Neves era em relação a 

chamada polícia do 4° Distrito. Em 1932, O jornal O São Gonçalo apresentou uma 

matéria intitulada “A polícia de Neves já tem um pelourinho?”, na qual a polícia  da 

região teria despertado protestos e manifestações por sua má conduta. Um homem 

pobre, no qual se supõe ser negro pela chamada do texto, teria sido exibido pelas 

ruas mais movimentadas de Neves com uma tábua de madeira nas costas com os 

dizeres: “Sou ladrão de galinhas”. O jornal criticou de forma veemente a polícia, a 

classificando como retrógada aos tempos do pelourinho público do período 

colonial e apontou o ato praticado pelos policiais como vergonhoso e deplorável 159.  

E foi neste contexto, marcado por alegrias, criatividade, repressão policial, 

degradação ambiental e crescimento urbano acentuado que se formou o trabalhador 

fabril da época nas suas mais variáveis experiências sociais. Neves era um 

conjunto de bairros que serviu de cenário para muitas formas de sociabilidade da 

                                                 
157 O povo de S. Gonçalo quer a prestação de contas dos representantes que elegeu em 2 de dezembro. 

Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1946, n. º 438, p. 4. 
158 Idem, ibidem.  
159 A polícia de Neves já tem um pelourinho?. O São Gonçalo. São Gonçalo, 7 de julho de 1932, Ano II, 

nº. 82, p. 1. 
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classe trabalhadora da época, tanto por ser local de moradia, quanto de lazer e 

trabalho.  

 

2.5 A organização sindical nas fábricas de sardinhas 

 

Estudos realizados por Fernandes sobre os anos de 1940 e 1950 apontam 

para um cenário de efervescência política gerada pela concentração de indústrias 

na cidade, em especial no distrito de Neves, onde se localizavam alguns 

sindicatos160, inclusive o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Pescado. 

Em 1940, Palmier apontava para a existência de apenas sete sindicatos legalizados 

e registrados em São Gonçalo161.  

Machado, ao analisar os jornais da época de O São Gonçalo, em especial os 

atos oficiais de governo, apontou para a existência de objetivos educacionais em 

comum entre alguns sindicatos e a Prefeitura que, juntos, teriam promovidos 

cursos de alfabetização e ensino técnico destinado aos trabalhadores e familiares. 

O autor conta que os cursos noturnos eram oferecidos nos sindicatos, mas 

organizados pela Prefeitura. Além disso, os sindicatos financiavam cursos como 

bordado, corte e costura e datilografia162. 

Nas páginas do jornal O São Gonçalo não é possível encontrar muitas 

informações sobre as lutas dos operários da época em seus locais de trabalho. Mas 

existia uma preocupação na divulgação das ações que envolviam especificamente 

alguns sindicatos legalizados, tais como: Concentração Proletária Gonçalense 163, 

Sindicato dos Operários Metalúrgicos de São Gonçalo e o Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria do Cimento, Cal e Gesso.  

Percebe-se, neste meio de comunicação de caráter local, um alinhamento 

político com os interesses das “classes conservadoras”164 e com a defesa da 

                                                 
160 FERNANDES, op. cit., p.16. 
161 Cf. PALMIER, op. cit., p. 142, são eles: Concentração Proletária Gonçalense, Associação Proletária 

Gonçalense, Sindicato dos Operários Estivadores de São Gonçalo, Sindicato dos Operários da Cia 

Nacional de Cimento Portland,  Sindicatos dos Operários nas Fábricas de Fósforos de São Gonçalo, 

Sindicato dos Operários Metalúrgicos de São Gonçalo e Sindicato dos Operários da Construção Civil de 

São Gonçalo.  
162 MACHADO, op. cit., p. 39. 
163 Cf. PALMIER, op. cit., p. 142, a Concentração Proletária Gonçalense era uma congregação de 

sindicatos financiada pelo governo federal e municipal que mantinha escolas para os filhos dos operários. 
164 Classes conservadoras era a maneira com que o jornal se referia aos setores abastados da época, isto é, 

a burguesia local. 
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institucionalidade, o que poderia nos levar à conclusão que estes sindicatos 

privilegiados com a audiência do jornal estariam também atuando junto desses 

setores políticos. Um exemplo disso, foi o episódio envolvendo a nomeação do Dr. 

Brigido Tinoco, assistente de Marcondes Filho, na qualidade de Procurador do 

Ministério do Trabalho, durante a Ditadura do Estado Novo. O homenageado foi 

saudado e felicitado pelo referido jornal por todo seu esforço e dedicação como 

jovem advogado, tendo sua foto elegantemente divulgada165. Ressalta-se que 

durante o período do Estado Novo houve uma intensa intervenção do Ministério do 

Trabalho nos sindicatos.  

Outro exemplo que corrobora com essa caracterização de que estes 

sindicatos promovidos pela imprensa local eram ditos pelegos, foi a divulgação da 

solenidade promovida pela Concentração Proletária de entrega de diplomas para 

um grupo de alunas que contou com a presença do General Dutra, na época 

candidato à Presidência da República pelo Partido Socialista Democrático166, e que 

após ganhar a eleição colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. 

Algumas fábricas aparecem na imprensa rodeadas de elogios. Era usual o 

jornal publicar matérias narrando a visita do prefeito ou de seus representantes às 

unidades fabris, como fábricas de doces e a de cimento Portland, para descrever o 

avanço tecnológico, as condições de higiene e simpatia de seus proprietários. Já os 

operários que protagonizavam a produção fabril tinham suas demandas relativas ao 

mundo do trabalho pouco visibilizadas. 

Já no jornal Imprensa Popular, organizado por trabalhadores e militantes do 

Partido Comunista Brasileiro, é possível verificar algumas denúncias, lutas, 

manifestações, disputas sindicais e greves promovidas pelos trabalhadores da 

época, pertencentes a vários segmentos da produção, conforme será abordado a 

seguir. Os nuances da exploração vivida pelos trabalhadores em sua cotidianidade 

constituindo-se em uma das principais marcas da atividade do jornal. 

Fernandes relata que o PCB chegou a eleger três vereadores na cidade nas 

eleições municipais realizadas em 28 de setembro de 1947, na primeira eleição 

pós-ditadura do Estado Novo. Entre eles, um operário metalúrgico e líder sindical 

                                                 
165 NUM alto posto da república. O São Gonçalo. São Gonçalo, 20 de fevereiro de 1944, n. º 693, p.1.  
166 A festa anual da C. P. Gonçalense. O São Gonçalo. São Gonçalo, 5 de agosto de 1945, n. º 769, p. 1. 
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da empresa Hime, uma liderança da categoria dos marítimos e um médico ligado a 

Luís Carlos Prestes que obteve a maior votação dos 19 vereadores eleitos167.  

O jornal vai apontar, em um período pós-1950, para algumas lutas 

promovidas pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Conservas de 

Pescado de São Gonçalo, sediado em 1953 na Rua Manoel Duarte, em Neves 168. 

Este sindicato aparece em vários momentos atuando conjuntamente com o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Açúcar, Doces e Conservas.  

Muito embora não haja nas reportagens qualquer menção às greves dessas 

categorias, fica evidente um estado de inconformismo e indignação em relação aos 

proprietários das fábricas de sardinhas. Na matéria “Em Luta os Trabalhadores do 

Açúcar, Doces e Conservas”, o presidente do sindicato, Hugo Costa, narra sua 

tentativa de negociar um aumento salarial proporcional aos lucros dos 

empregadores para a categoria. Nas palavras do representante do sindicato “– O 

pessoal do pescado ganha salários miseráveis, variando entre 1.500 e 1900 

cruzeiros” 169. A mesa redonda para tratar dessa pauta de reivindicação aconteceria 

na Comissão de Dissídio do Ministério do Trabalho, e Hugo afirmou que pediria 

perícia nas contas das empresas para provar que as mesmas poderiam arcar com os 

custos do aumento sem precisarem repassar para o preço do produto. O sindicato 

pleiteava 20% de aumento para a categoria.170 

No dia seguinte, outra reportagem, “Não Querem Acôrdo os Empregadores 

do Açúcar, de Doces e Conservas”, contou que a mesa de negociação não obteve 

êxito e denunciou que na maioria das fábricas permanecia a violação da lei, com o 

desrespeito ao salário mínimo de CR$ 2.100,00 fixados pelo Estado. Na ocasião, o 

sindicato propôs uma fiscalização em 12 fábricas de sardinhas e os empregadores 

apresentaram uma contraproposta de 10% de aumento salarial. O sindicato recusou 

sumariamente a contraproposta, que classificou de mesquinha e humilhante, 

                                                 
167 Idem, ibidem, p. 16. De acordo com Fernandes, devido à cassação do registro do PCB em 7 de maio de 

1947 pelo governo do general Dutra (1946-1950), os candidatos precisaram se abrigar na legenda do 

Partido Socialista Brasileiro, PSB. 
168 ASSEMBLÉIA dos trabalhadores na indústria de conservas de pescado. Imprensa Popular, Rio de 

Janeiro, 22 de junho de 1953, n.º 1.534, p. 4. 
169 EM luta os trabalhadores do açúcar, doces e conservas. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 15 de 

março de 1955, n. º 1.451, p. 2. 
170 Idem, ibidem. 
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negando-se a realizar consulta entre os seus associados171. Três meses depois, sem 

conseguirem chegar a um acordo, os sindicatos pediram o arquivamento do 

processo de dissídio, anunciando que iriam recorrer a outros meios para 

conquistarem suas pautas172. 

As eleições para o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Conservas 

de Pescado em São Gonçalo também aparecem representadas nas páginas do 

Tribuna Popular/Imprensa Popular como pode-se verificar adiante. A primeira 

eleição do sindicato mencionada pelo Tribuna Popular ocorreu em 1945, em uma 

assembleia na qual foi divulgado ter tido a participação expressiva da categoria173.  

A diretoria do sindicato, tesouraria e conselho fiscal, somados, equivaliam a 

dez cargos na entidade, mas as mulheres só refletiam vinte por cento da 

composição da chapa eleita. Esse dado é significativo para demonstrar a pouca 

representatividade das mulheres na direção sindical, mesmo sendo elas maioria na 

base da categoria.  

A segunda eleição mencionada no jornal foi anunciada para se realizar em 

1954174 através de uma nota bem sucinta. Não há, nas edições seguintes, qualquer 

referência ao resultado dessa eleição. 

Já em 1956, a eleição para o sindicato aparece com maior visibilidade no 

jornal, com divulgação do nome, nominata e programa da chapa de oposição. De 

acordo com o jornal a direção do sindicato não teria comprometimento com a 

defesa dos direitos dos trabalhadores e por isso a Chapa da Renovação teria forte 

apoio dos operários das fábricas de sardinhas.175 

A Chapa da Renovação aparece nos jornais apoiada também pelos 

trabalhadores da Fábrica de Conservas Rubi, que estariam insatisfeitos com as 

atitudes do Presidente da Federação dos Trabalhadores em Conservas de Pescado, 

Sr. Alcebiades, e empregado daquela fábrica. De acordo com o jornal, apesar de 

Alcebiades ser membro de uma entidade representativa dos trabalhadores, o 

                                                 
171 NÃO querem acôrdo os empregadores do açúcar, de doces e conservas. Imprensa Popular, Rio de 

Janeiro, 16 de março de 1955, n. º 1.452, p. 8. 
172 NÃO houve acôrdo no dissídio dos trabalhadores do açúcar. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 08 de 

junho de 1955, n. º 1.522, p. 2. 
173 SINDICATO dos operários em fábricas de conservas do pescado de São Gonçalo. Tribuna Popular. 

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1945, n. º 119, p. 4. 
174 ELEIÇÃO sindical. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1954, n. º 1.313, p. 2. 
175 NOVA chapa para o pleito. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1956, n. º 1.906, p. 4. 
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mesmo estaria agindo dentro da fábrica conjuntamente com o gerente, na 

perseguição de trabalhadores.176 

 
Há poucos dias algumas operárias estariam lavando as mãos 

quando faltavam quinze minutos para às 17h. Tanto bastou para 

que o Alcebiades marcasse os cartões daquelas operárias com 

horário de 16:30 h., fazendo assim com que perdessem 30 

minutos de trabalho177. 

 

Neste episódio retratado no jornal, o mais assustador, para além das 

disputas sindicais entre o representante da federação e a chapa concorrente ao 

sindicato, é o fato de estar explícita uma denúncia de um setor da categoria que 

afirma existir uma repressão tão grande dentro da fábrica, a ponto de um gerente 

da Rubi andar armado durante a jornada de trabalho como forma de coibir a 

organização sindical. 

 

Mas não é somente Alcebiades que persegue os trabalhadores. 

Também o gerente Zé Anacieto, como autentico policial de 

revolver à cinta, afronta e humilha os trabalhadores, procurando 

sufocar a onda de protesto reinante contra as péssimas condições 

de trabalho e contra os constantes atrasos de pagamento. 

Entretanto, os trabalhadores da Rubi não estão dispostos a 

tolerarem por muito tempo tal situação. E já se verifica um 

movimento de unificação dos trabalhadores daquela e de outras 

empresas de conservas, visando por termo a essas perseguições.178 

 

A eleição aconteceu no dia 27 de setembro do referido ano e a Chapa da 

Renovação, apoiada pelo jornal Imprensa Popular, foi vencedora do pleito. A 

chapa eleita apresentou um programa de quinze pontos que serve de apoio na 

reconstrução das principais reivindicações dos trabalhadores das fábricas de 

sardinhas: 

 

 

 

 

 

                                                 
176 OPERÁRIOS da «Rubi» votarão amanhã na chapa da renovação. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 

26 de setembro de 1956, p. 6. 
177 Idem, ibidem. 
178 Idem, ibidem. 
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QUADRO 2 - Programa da Chapa da Renovação eleita para o Sindicato dos 

Trabalhadores no Pescado de São Gonçalo (1956) 

 

Propostas da Chapa 

Lutar por aumento de salários periodicamente de acôrdo com a 

elevação do custo de vida; 

Lutar pela obrigatoriedade de proteção aos operários e igienização 

nos locais de trabalho; 

Lutar pelo pagamento em dobro dos serviços extraordinário, 

acabando com a permanência a espera de peixe exposta ao tempo; 

Lutar em defesa de autonomia e liberdade sindical: 

a) Contra o decreto 9.070;  

b) Impôsto Sindical para o Sindicato 

Defesa da Previdência Social: 

a) aposentadoria integral aos 35 de serviço e 55 anos de 

idade; 

b) garantia de assistência médica e hospitalar; 

c) contra a unificação das caixas; 

Criar delegados em todas as fábricas; 

Lutar pelo pagamento das taxas de Insalubridade para todos os 

operários de acordo com o parecer do Dr. Luiz Correia, salário de Cr$ 

5.700,00, Salário-Insalubridade; 

Anistia para todos os sócios; 

Lutar pela aplicação do salário mínimo de Cr$ 3.500,00 para todos 

os menores de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas; 

Criar no Sindicato o Departamento Recreativo Feminino, Esportivo 

e Juvenil; 

Criação de um Gabinete Dentário; 

Intensa campanha de sindicalização em tôdas as fábricas; 

Criação de creches em tôdas as fábricas de Conservas; 

Pela aplicação da Lei que garante à gestante as três semanas antes  e 

três semanas depois do parto pre-maturo; 

Contra os contratos de 11 meses de trabalho; 

 

Fonte: Imprensa Popular179 

 

A partir destes quinze pontos programáticos pode-se refletir sobre temas 

centrais que englobam as necessidades da categoria naquela época,  como as 

                                                 
179 ELEIÇÕES para o sindicato do pescado. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1956, 

n.º 1.918, p. 5. 
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questões de gênero, organização e autonomia sindical e a luta pela conquista e 

garantia de direitos básicos do trabalhador.  

Uma das reivindicações levantadas pela chapa diz respeito a imposição de 

contrato de trabalho por tempo determinado igual a onze meses pelos 

empregadores. Esse modelo de contrato representava uma forma de burlar o direito 

de férias e o pagamento da indenização por tempo de serviço, previstos na 

Constituição de 1946, e que exigia tempo de trabalho mínimo de um ano para 

serem devidos. Assim, o trabalhador era contratado sistematicamente através de 

contratos temporários, sendo obrigado a compactuar com essa fraude trabalhista.  

Outro ponto abordado era o problema relativo ao serviço extraordinário. Os 

trabalhadores chegavam na fábrica e só poderiam entrar e bater o cartão após a 

chegada do peixe ficando expostos ao sol e a chuva180. Esse tempo na qual os 

trabalhadores ficavam à disposição do empregador não era contabilizado na 

jornada de trabalho e consequentemente não era remunerado. 

As demandas das mulheres também aparecem evidenciadas no programa da 

chapa no que tange à maternidade e à participação sindical. O início de um 

discurso sobre a necessidade de creches no Brasil durante a primeira metade do 

século XX aparece muito vinculado ao meio industrial, como um fator 

determinante para a liberação da mão de obra feminina, negra e considerada mais 

barata. Era comum, as fábricas oferecerem espaços de caráter assistencial com o 

objetivo de mera guarda e cuidado para os filhos das operárias.  

Nesta pesquisa, não se verificou qualquer menção a existência dessas 

creches nas fábricas de sardinhas, talvez por isso fosse comum a presença de 

crianças no processo produtivo conforme se verificou anteriormente. Ainda que 

essas creches possam ser criticadas pela ausência de uma concepção pedagógica 

centrada no desenvolvimento da criança, elas se constituíam como uma pauta de 

reivindicação legítima das mulheres trabalhadoras que sofriam com o abandono do 

Estado nas vivências da maternidade.  

Sobre a participação feminina na vida sindical, percebe-se que uma das 

maneiras encontradas pela chapa para atrair os olhares das mulheres foi a proposta 

de criação de um Departamento Recreativo Feminino, Esportivo e Juvenil no 

                                                 
180 A operária morreu de inanição. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1956, nº. 1.906, p. 

4. 
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sindicato. Levando-se em consideração o baixo percentual de mulheres na chapa, 

pode-se avaliar que essa propositura reforçava o movimento sindical enquanto um 

espaço de poder masculino onde as mulheres deveriam se ocupar apenas do lazer e 

da recreação enquanto os homens deliberavam sobre a política.  

 

2.6 A sobrevivência das fábricas de sardinhas no contexto neoliberal  

 

Não existe, na produção teórica mais recente, um consenso sobre o que 

aconteceu com a indústria em São Gonçalo no período em que o mundo viveu uma 

reestruturação produtiva que significou uma reorganização das unidades fabris com 

a descentralização produtiva, novas formas de gestão nas empresas e um processo 

contínuo de transformações nas formas de ser da exploração.  

Existe uma polêmica desenvolvida entre os autores abordados neste 

capítulo, a maioria, estudiosos da indústria do munícipio, sobre os rumos tomados 

pelas empresas, algumas fundadas no início da industrialização, no contexto pós 

década de 1980. A principal controvérsia consiste na análise deste período e suas 

consequências para um possível processo de desindustrialização ou de 

reestruturação da atividade fabril no município.  

Para Mendonça, a partir de 1970, começa a se desenhar no município de 

São Gonçalo um processo de desindustrialização, com a saída e fechamento  de 

várias fábricas181. Este período, até os dias atuais, seria considerado por muitos 

autores como uma fase de declínio e decadência das atividades industriais no  

município, muito embora fosse anunciado com frequência por entes públicos e 

privados promessas de revitalização do parque industrial gonçalense. Algumas 

indústrias teriam entrado em falência e outras teriam migraram para lugares mais 

atrativos. O fato é que para esses autores além dessas questões globais, existiram 

problemas específicos que contribuíram para essa desindustrialização. 

 

               

 

 

                                                 
181 MENDONÇA, Adalton da Motta. Transformações Sócio-Econômicas no eixo Niterói-Manilha em São 

Gonçalo/RJ. 2007. 249 f. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007, p. 27. 
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MAPA 1 

 

 

                 Localização do Município de São Gonçalo (RJ)182 

 

Tanto Modesto quanto Araújo atribuem como uma das causas do 

esvaziamento industrial do município a falta de infraestrutura básica, como 

abastecimento de água, rede elétrica e serviço de transporte, que não teriam 

acompanhado o crescimento populacional. Dizem ainda que a falta de investimento 

pode ser explicada pelo não beneficiamento dos impostos gerados no antigo 

Distrito Federal183.  

Araújo ressalta que, em sua opinião, um dos problemas enfrentados pelo 

município seria a inexistência de um complexo industrial propriamente dito, pois o 

município seria caracterizado por uma cadeia produtiva incompleta até 1950, com 

a ausência de indústrias no ramo de mecânica, material elétrico e comunicação, 

material de transporte, madeira, mobiliário, têxtil e calçados. Essa inexistência de 

completude seria responsável por uma dificuldade em prosseguir com o 

desenvolvimento industrial. O autor defende ainda que o título de Manchester 

Fluminense seria ufanista e tinha como objetivo atrair investimentos para a 

região184. 

                                                 
182 IBGE, Mapa das Cidades. 
183 Cf. ARAÚJO, op. cit., p. 41, e MODESTO, op. cit., pp. 29-30. 
184 Cf. ARAÚJO, op. cit., p. 93, 96. 



91 
 

 
 

De acordo com Mendonça, esse processo gerou a criação de ruínas e vazios 

industriais185. O distrito de Neves “aparece à primeira vista como um ‘cemitério de 

indústrias’ com esqueletos de fábricas e o aspecto de declínio e degradação” 186. 

Essa referência seria importante para se entender o que sobrou de perfil operário 

do distrito de Neves na atualidade, sendo a região formada por casas pequenas e 

ruas sem arborização. De acordo com Faria, uma paisagem acinzentada que nos 

remeteria ao seu passado fabril. 

 

Uma atmosfera que começou a ser poluída pela fuligem espelhada 

no ar pelas indústrias implantadas nas décadas de 1940 e 1960, 

para finalmente restar o ar sombrio do caos, o retrocesso de uma 

época de esplendor187. 

 

Entretanto, este entendimento, defendido por Mendonça, Modesto, Araújo e 

Faria de que São Gonçalo foi desindustrializada e passou por uma fase de 

decadência fabril não se apresenta como pacífico na produção teórica.  

Estudos realizados por Lessa vão propor uma revisão da literatura sobre São 

Gonçalo a partir de novos horizontes de análise. O autor argumenta que apesar do 

fechamento de plantas industriais importantes em um período pós 1960, o setor 

fabril teria continuado suas atividades com a diversificação da produção e uma 

relocalização das unidades de produção para outros distritos diferentes de Neves.  

 

No pós-1960, o que se verifica é o destaque da atividade 

industrial em novos setores: é o caso da moda jeans; da indústria 

alimentícia, e o ramo de laboratório farmacêutico. Excetuando-se 

o setor de conservas de pescado, que permaneceu em seu espaço 

característico, ou seja, a orla guanabarina do município, as outras 

duas atividades produtiva apontadas estão diretamente 

relacionadas ao fenômeno da reestruturação e da 

(re)espacialização da atividade produtiva gonçalense [...]188 

 

                                                 
185 De acordo com Mendonça, o conceito de ruínas e vazios industriais deriva das teorias francesas que 

tratam das “friches industrielles” e “friches urbaines”. No português, não temos uma denominação que 

traduza completamente esse fenômeno que se encontra hoje em diferentes cidades do mundo – as 

indústrias e vazios urbanos em abandono que constituem espaços que podem ser transformados, 

revitalizados, e ter novos usos sociais. Cf. MENDONÇA, Adalton da Motta. “Vazios e ruínas industriais. 

Ensaio sobre friches urbaines”. Arquitextos, São Paulo, ano 02, n. 014.06, Vitruvius, jul. 2001, in: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.014/869>. Acesso em 23/04/2017. 
186 MENDONÇA, Adalton da Motta Mendonça. Transformações Op. cit., p. 44. 
187 FARIA, op. cit., p. 14. 
188 LESSA, op. cit., p. 82. 
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Assim, existiria uma crise do modelo de indústria manchesteriano, baseado 

nas grandes unidades produtivas. Lessa expôs os dados da indústria de São 

Gonçalo em um período de 1985 a 1990 para demonstrar por meio de dados 

estatísticos que houve um aumento das pequenas unidades de produção no ramo 

das atividades têxteis em São Gonçalo189. O que desmistificaria o discurso da 

desindustrialização. 

Vale mencionar que neste estudo produzido sobre o trabalho nas fábricas de 

sardinhas de São Gonçalo não possuímos elementos suficientes que nos leve a um 

posicionamento sobre essa polêmica envolvendo a desindustrialização em 

contraponto a reestruturação das fábricas do município. O que se pode afirmar 

nesta pesquisa é que as fábricas de sardinhas passaram por grandes transformações 

durante o período pós década de 1990, que incluem o fechamento de algumas 

unidades, em especial em Niterói, e a reestruturação das unidades que 

sobreviveram em São Gonçalo, como veremos a seguir.  

Sabe-se, também, que as transformações na indústria não foram uma 

peculiaridade do município de São Gonçalo. O mundo passou por mudanças 

significativas nos últimos trinta anos, que levaram a novas dinâmicas do capital. O 

neoliberalismo, por exemplo, foi um dos caminhos percorridos pelo capital em sua 

ofensiva para garantir um estado mínimo no que se refere à implantação de 

recursos nas áreas sociais visando proporcionar um maior repasse dos recursos 

públicos para sustentar o lucro das empresas em meio a crises econômicas cíclicas.  

De acordo com o Censo 2010190, o desemprego em São Gonçalo já era 

grande na época, equivalente a 10,1%, bem acima da média nacional, que era de 

7,6%. Recentemente, com a crise econômica e com a paralisação das obras do 

COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), no município vizinho de 

Itaboraí, e com o fechamento de alguns estaleiros metalúrgicos em Niterói e São 

Gonçalo, a situação se agravou, pois uma parte significativa da mão de obra 

operária que morava em São Gonçalo ficou desempregada. 

Além do desemprego, a cidade possui ainda um baixo índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDHM), estipulado em 0,739 em 2010, o que 

faz com que São Gonçalo ocupe a 14ª posição entre os municípios do Estado do 

                                                 
189 Idem, ibidem, p. 124. 
190 IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Rio191. Um dos fatores que corroboram para esse índice é o pouco investimento em 

serviços públicos essenciais como saúde, educação e transporte. 

Por sua vez, o Brasil não viveu a fundo, no período anterior, a 

implementação das políticas de bem estar social caracterizadas pelos investimentos 

estatais em saúde, educação e proteção social e jurídica ao trabalhador, o que 

serviu para agravar as condições de vida da classe que vive do trabalho  neste 

contexto local.  

É no contexto político que antecede a eleição do governo Collor que 

começam a ser implementadas as primeiras diretrizes neoliberais. Isso veio a 

resultar em alterações substanciais do papel do Estado na economia e no mundo do 

trabalho. Sob a lógica do Estado Mínimo, vem se operando um enxugamento da 

máquina pública, intensa terceirização, desmonte nas áreas sociais e flexibilização 

de direitos. 

No setor pesqueiro, uma das primeiras medidas neoliberais de caráter 

nacional foi a extinção da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – 

SUDEPE. Esta autarquia federal havia sido criada em 1962 com o objetivo de 

planejar as ações do Estado no setor. A SUDEPE era assim encarregada de:  

 

I - elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Pesca (PNDP) e promover a sua execução; 

II - prestar assistência técnica e financeira aos 

empreendimentos de pesca; 

III - realizar estudos, em caráter, permanente, que visem à 

atualização das leis aplicáveis à pesca ou aos recursos pesqueiros, 

propondo as providências convenientes; 

IV - aplicar no que couber, o Código de Pesca e a 

legislação das atividades ligadas à pesca ou aos recursos 

pesqueiros; 

V - pronunciar-se sôbre pedidos de financiamentos 

destinados à pesca formulados a entidade oficiais de crédito; 

VI - coordenar programas de assistência técnica nacional 

ou estrangeira; 

VII - assistir aos pescadores na solução de seus problemas 

econômico-sociais192;  

 

                                                 
191 Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  
192 É a Lei Delegada n.º 10 que cria a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. Cf. BRASIL, 

Presidência da República. Lei Delegada n.º 10, de 11 de outubro de 1962. Disponível em 

< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Ldl/Ldl10.htm>. Acesso em 03/02/2017. 



94 
 

 
 

César Martins aponta que a criação da SUDEPE foi responsável por um 

grande incremento produtivo no setor pesqueiro, com o aumento da pesca e do 

número de fábricas de enlatamento do pescado no país, que teriam em dois anos 

subido de 22 empresas, em 1965, para 40, em 1976. A SUDEPE também foi 

organizadora de relatórios estatísticos e levantamento de dados sobre o setor 

pesqueiro193. 

Em 1969, a SUDEPE pesquisou 38 estabelecimentos industriais no Estado 

do Rio de Janeiro, relacionados a atividades pesqueiras. Foi declarada por essas 

empresas a existência de 2.379 empregados, dentre os quais 87% estariam 

trabalhando nas indústrias que operavam o pescado em conservas. 

 

TABELA 4 - Número de Empregados declarados segundo o tipo de pescado 

produzido no Estado do Rio de Janeiro (1969) 

 
Tipo de Pescado Número de Estabelecimentos Número de 

Empregados 

Fresco 5 22 

Frigorificado 2 28 

Conservas 13 2.054 

Prensado 15 221 

Farinha 1 30 

Filetado 2 24 

TOTAL 38 2.379 

 

Fonte: SUDEPE194 

 

Do total de estabelecimentos industriais pesquisados pela SUDEPE em 

1969, cinco eram localizados em São Gonçalo: Conservas Piracema S.A., União 

Brasileira da Pesca e Conservas LTDA, Indústrias Reunidas São Gonçalo, Empresa 

Brasileira de Produtos da Pesca S.A. (Rubi) e Conservas Coqueiro. Outras quatro 

empresas se encontravam em Niterói: Sociedade Conservas de Peixe LTDA 

                                                 
193 Cf. MARTINS, César Augusto Avila. Indústria da pesca no Brasil: o uso do território por empresas de 

enlatamento de pescado. 2006. 223 f. 2006. Tese de doutorado apresentada ao Doutorado em Geografia, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006, p. 104. 
194 Adaptado de BRASIL, SUDEPE, Escritório de planejamento da pesca, Assessoria de Estatística. 

Estatística da Pesca, n.º III. Rio de Janeiro, 1969, p. 25. 
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(Sardinhas Ribeiro), Atlantic Industrial de Conservas S.A., Indústria de Conservas 

Gaivota S.A. e Metal Forty S.A. Conservas Alimentícias195. 

Em 1976, das 326 unidades fabris pesqueiras, 47 se localizavam no Estado 

do Rio de Janeiro196. Martins revela que, das 25 firmas e grupos econômicos que 

receberam financiamento estatal em naquele ano, oriundos do Decreto 221/67 e do 

FISET/Pesca, cinco se localizavam em Niterói e outras cinco em São Gonçalo.  

 

TABELA 5 – Situação das Fábricas de Sardinhas em São Gonçalo 

 

 

Firmas e Grupos 

Econômicos em 

São Gonçalo 

Total de recursos 

recebidos através do 

DL 221/67 e pelo FISET 

Pesca em 1976 (em mil 

US$) 

 

 

Situação em 2006 

 

Situação até 

fevereiro em 2017 

  Coqueiro 3.451 Pertencia a Pepsico 

desde 2001. Era a líder 

do setor. 

Em 2011, foi 

comprada pelo grupo 

Camil. 

GP Gelo 789 Sem Informações Sem Informações 

Indústria Reunidas 

São Gonçalo 

650 Sem Informações Situação cadastral 

ativa 

Conservas Rubi 165 Em operação Em processo de 

falência e recuperação 

judicial 

Orleans 757 Fechada entre 1988-1989 ------ 

Piracema Não recebeu Em operação Em processo de 

falência e recuperação 

judicial 

 

Fonte: Martins e Autora197 

 

A extinção da SUDEPE, em 1989, corresponde assim a uma nova 

necessidade de cunho neoliberal de enxugamento da máquina pública e 

precarização do trabalho no serviço público federal de acordo com Martins. Como 

                                                 
195 Cf. SUDEPE, op. cit., p. 44. 
196 MENCIA-MORALES, F et alli. Avialiação da indústria pesqueira brasileira: capacidade, produção e 

mercado. Brasília: FAO/SUDEPE/PDP, 1976. Apud MARTINS, op. cit., p. 141-142. O autor condensa os 

dados fornecidos pelo Inventário Geral das Indústrias produzido pela SUDEPE. 
197 Cf. MARTINS, op. cit., pp. 143-144 e 145; Receita Federal do Brasil; RIO DE JANEIRO, Diário da 

Justiça do Rio de Janeiro, Ano 9, n.º 181/2017, Caderno IV, 1ª Instância (Interior), 5 de junho de 2017, p. 

361. 
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consequência, teria ocorrido um desmonte de estruturas básicas de sistematização e 

publicação de dados do setor pesqueiro. 

 

Houve um certo consenso de que a SUDEPE já havia cumprido o 

seu papel e a sequência de problemas administrativos tornaram o 

órgão mais um palco privilegiado para os ataques que se faziam 

ao Estado por parte do bloco de poder que dava sustentação ao 

presidente eleito Fernando Collor (1990-1992)198. 

 

Neste contexto, duas ações estatais merecem destaque: a primeira é a 

criação do IBAMA, a partir da fusão da SUDEPE com outros três órgãos, 

norteando novos parâmetros de proteção e preservação ambiental para a pesca, 

ainda que a fiscalização seja uma grande dificuldade enfrentada. E a segunda é a 

construção do BNDES como principal agente financiador do setor, tendo como 

principais agentes produtores das atividades pesqueiras de enlatamento, os grupos 

econômicos. Esse protagonismo do BNDES foi possível pela criação do 

Departamento de Pesca e Aquicultura no Ministério da Agricultura em 1998, 

quando recomeça a atuação estatal no setor199. 

Neste contexto atual, as disputas envolvendo a destinação de recursos 

públicos em geral têm assumido maior “compromisso com as grandes corporações 

transnacionais diante da oportunidade de fazer parte das cadeias globais de 

valor”200. A nova ordem econômica emergente na década de 1980 e início de 1990 

se apoia predominantemente na expansão do capital via 

centralização/concentração. Dá-se início, assim, à fusão e incorporação de 

empresas de enlatamento do pescado em todo o Brasil e, inclusive, com a chegada 

de grupos estrangeiros como a Unilever. As fábricas de processamento e 

enlatamento de caráter familiar e nacional começam a viver processos de 

fechamento, incorporação e falência. 

 
A intervenção estatal ocorrida entre a criação e a extinção da 

SUDEPE (1962-1989) era marcada sobretudo pela regulação das 

pescarias e do financiamento. O discurso e a prática de 

desregulamentação da década de 1990 e do começo do século 

XXI é muito mais da regulação das pescarias, mesmo com 

dificuldades operacionais do IBAMA para aplicação das 

                                                 
198 MARTINS, op. cit., p. 140. 
199 Idem, ibidem, pp. 140-141, 176. 
200 POCHMANN, op. cit., p. 33. 
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restrições a pesca, e da consolidação de pelo menos três agentes 

que se tornam hegemônicos no setor. Esses são as firmas de 

grupos econômicos: os aquicultores, os armadores de pescarias de 

atum e afins de alto mar para a exportação e os enlatadores de 

pescado em forte processo de transnacionalização.201 

 

A globalização, enquanto uma fase do capitalismo mundial de 

favorecimento de monopólios, trouxe ao país a dominação de setores industriais 

ligados ao capital financeiro internacional, como as corporações transnacionais, 

que tendem a dividir entre si o mercado interno e exportador, contribuindo para 

uma desnacionalização da economia. Na prática, o que se assistiu a partir do 

neoliberalismo, com a abertura econômica, foi a desconstrução total do Estado 

desenvolvimentista inaugurado durante o período varguista, acompanhada do 

enfraquecimento do capital industrial nacional. 

Pode-se observar, na indústria de conservas de pescado, um movimento de 

construção de oligopólios das grandes empresas sobre o mercado. Em 2010, o 

jornal O Estado do São Paulo publicou reportagem em que afirma que de acordo 

com os dados do CONEPE, entidade que representa as indústrias de conservas, a 

PEPSICO teria uma fatia de mercado equivalente a 44,45% das vendas de pescado 

enlatado enquanto a Gomes da Costa estaria em segundo lugar com 39,7% no 

Brasil202. Percebe-se claramente que estes dois grupos econômicos dominam o 

mercado brasileiro de conservas de pescado. 

Nos dias atuais, existem apenas três fabricas de sardinhas enlatadas em São 

Gonçalo, que possuem diferentes situações econômicas e formas de exploração da 

força de trabalho. A marca Coqueiro pertence ao grupo econômico transnacional 

Camil Alimentos de origem nacional e atuante em mais de 30 países e mantém 

uma grande fábrica no distrito de Neves. 

Já a Piracema e a Rubi são de capital nacional historicamente administradas 

por uma família de origem portuguesa e passaram por grandes dificuldades 

financeiras nas últimas duas décadas, abrindo inclusive processo de falência e 

                                                 
201 MARTINS, op. cit., p. 152. 
202 COSTA, Melina. Disputa bilionária na Indústria de Sardinhas. O Estado de São Paulo, 21 de junho de 

2010. Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,disputa-na-bilionaria-industria-de-

sardinhas-imp-,569569>. Acesso realizado em 12/05/2017. Matéria publicada pela revista Exame em 

2014 aponta que, após a troca do controle acionário da Coqueiro da Pepsico para o grupo Camil, a Gomes 

da Costa assumiu a liderança no setor de conservas de pescado. Cf. BRONZATTO, Thiago. Vende-se 

Império. Exame, 17 de novembro de 2014. Disponível em <http://exame.abril.com.br/revista-

exame/vende-se-imperio/>. Acesso em 13/05/2017. 
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recuperação judicial. Em Niterói, cidade vizinha que possuía grande relevância no 

setor de conserva de pescado nacional, todas as fábricas de sardinhas fecharam. 

Conforme apurado pela pesquisa de campo, hoje, pelo menos uma destas 

duas empresas gonçalences que sobreviveram ao início das políticas neoliberais – 

no caso, a Piracema –, apesar da forte concorrência, continuam suas atividades, 

impondo um alto grau de precarização do trabalho, com pagamento de baixos 

salários, alta rotatividade e criando barreiras para a organização sindical, como 

veremos mais adiante. 

 

TABELA 6 – Demissões no Setor de Pescado de São Gonçalo em 2017 

 

Salário e balanço admissões x 

demissões em 2017 
Salário Médio 

Adm. 

Admissão 

 

Desligamento 

 

Saldo 

 

Trabalhador de Preparação de 

Pescados (Limpeza) 
983,25 20 108 -88 

 

Fonte: CAGED203 

 

Os dados do CAGED revelam uma média salarial , paga aos trabalhadores 

que possuem a função de preparação e corte do pescado nas fábricas de São 

Gonçalo, estipulada em um salário mínimo. Além disso, o saldo negativo nas 

contratações pode significar uma alta rotatividade e sazonalidade em relação ao 

trabalhadores do pescado em conservas, além de abrir a possibilidade para 

reflexões sobre o aumento da informalidade no setor. Josiane Soares aponta para 

uma peculiaridade no caso da reestruturação no país, onde a existência de um 

“fordismo à brasileira” caracterizaria o país por uma forte presença da 

informalidade204.  

A própria história da industrialização do município de São Gonçalo 

demonstra que, mesmo diante do reconhecimento de novos direitos trabalhistas 

                                                 
203 CAGED, valores referentes ao período de Janeiro a Outubro de 2017. Acesso realizado em 

20/11/2017. 
204 SOARES, Josiane. Particularidades da questão social no capitalismo brasileiro. Rio de Janeiro: 

UFRJ, f. Tese (doutorado) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Serviço Social, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Serviço Social, 2008, p. 103. 
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durante o Governo Vargas havia o predomínio do trabalho informal e precário nas 

fábricas, com marcante fragilidade de fiscalização dos órgãos estatais.  

Por isso, este estudo passa agora para a análise de duas fábricas 

sobreviventes de um processo de transformação do espaço fabril em São Gonçalo, 

visando descrever as dinâmicas do capital no período recente em cada 

empreendimento industrial para posteriormente verificar através da pesquisa de 

campo, como se desenvolvem as relações de trabalho nestas duas fábricas.  

 

2.6.1 - A Coqueiro 

 

A Indústria de Conservas de Peixe Coqueiro, localizada em São Gonçalo, 

Distrito de Neves, Bairro do Porto Velho, foi fundada em 1937 pelo gaúcho José 

Emílio Tarragó, que fundou a Tarragó, Martinez e Cia. Ltda., que inicialmente 

comercializava tamarindo e pouco tempo depois passou a comercializar 

sardinha205. 

 

 

             FOTO 2 – Alguns rótulos das latas das sardinhas Coqueiro 

            Fonte: Blog Mundo das Marcas206 

 

Em 1973, a Quaker Oats do Brasil, um grupo econômico de caráter 

internacional, comprou a Coqueiro207. Desse momento em diante, a empresa, que 

tinha como principal produto sardinhas em conservas e farinha de peixe começou 

sua expansão e crescimento, no início dos anos 80 e depois, diversificando a 

produção para outras mercadorias e investindo em tecnologia. 

 

                                                 
205 TRADIÇÃO e História. A tradição de quem sempre esteve na sua mesa. 

<http://www.coqueiro.com.br/tradicao-e-historia/> Acesso realizado em 09/10/2016. 
206 COQUEIRO. <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/07/coqueiro-o-melhor-do-mar.html>. 

Acesso realizado em 09/10/2016. 
207 Idem, ibidem. 



100 
 

 
 

A empresa americana Quaker Oats, através Quaker do Brasil 

Ltda, adquire a Fábrica Conservas Coqueiro em 1973, 

proporcionando um aumento na produção de conservas no País. 

Mais tarde, na década de 1990, ela adquire outras indústrias de 

conserva no Município de São Gonçalo e Niterói. Para liquidar a 

concorrência, a Quaker do Brasil adquire quase todas as empresas 

de sardinhas e alimentos de Niterói, São Gonçalo e até de 

Itaboraí.208 

 

Hoje, a Coqueiro é segunda maior produtora de sardinhas enlatadas do 

Brasil, tendo sido comprada no final de 2011 pelo grupo econômico Camil, 

especializado em grãos e demais gêneros alimentícios. Esta fábrica de São Gonçalo 

é, hoje, a maior unidade isolada de enlatamento de peixes do mundo. Após a 

compra dessa fábrica, a Camil Alimentos começou a receber sucessivos 

financiamentos pelo BNDES no Rio de Janeiro, somando um valor de mais de 38 

milhões em empréstimos com baixos juros. 

 

TABELA 7 – Empréstimos da Camil Alimentos S/A - RJ no BNDES, entre os 

anos de 2012 à 2014 

Data da 

contratação Valor da operação (R$) Taxa de Juros (% a.a) 

02/10/2012 187.740,00 2,5 

02/10/2012 855.000,00 2,5 

10/12/2012 1.710.000,00 2,5 

17/12/2012 1.377.000,00 2,5 

17/12/2012 1.323.021,62 2,5 

19/12/2012 237.582,91 2,5 

19/12/2012 2.250.000,00 2,5 

20/12/2012 1.296.000,00 2,5 

19/02/2013 3.474.000,00 3,0 

11/03/2013 478.800,00 2,5 

18/06/2013 2.194.200,00 3,0 

03/09/2013 8.392.500,00 3,5 

26/11/2013 360.000,00 3,5 

26/11/2014 1.680.000,00 6,0 

28/11/2014 140.000,00 6,0 

28/11/2014 780.000,00 6,0 

03/12/2014 11.300.000,00 6,0 

26/12/2014 138.000,00 6,0 

26/12/2014 72.000,00 6,0 

Total 38.245.844,53 

                                                  
208 MENDONÇA, op. cit., p. 28. 
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Fonte: BNDES209 

 

A marca COQUEIRO tem hoje, em volume, uma fatia de mercado de 

aproximadamente 45%, sendo uma das líderes desse segmento no Brasil, 

comercializando seus produtos em mais de 200.000 pontos de venda em todo 

território nacional. As sardinhas representam 77% e o atum 23% do faturamento da 

marca, que possui duas fábricas, localizadas em São Gonçalo (RJ) e Itajaí (SC).  210 

 

2.6.2 - A Piracema 

 

Consulta aos dados da Prefeitura de São Gonçalo revelou que a fábrica 

iniciou sua produção em 1940, na mesma época em que várias outras empresas de 

conservas também foram fundadas no município, sendo uma das fábricas mais 

antigas da região211. 

No decorrer desta pesquisa, a empresa era uma massa falida em recuperação 

judicial. Antes do agravamento da situação financeira, essa empresa chegou a 

possuir uma matriz e duas filiais, totalizando três estabelecimentos. Na matriz, a 

última movimentação registrada de funcionários ocorreu em agosto de 2004, mas 

nos demais estabelecimentos houve movimentação até janeiro de 2006212. 

Pesquisa elaborada por Martins revelou que esta fábrica, quando operava 

com saúde financeira, chegou a produzir cerca de 100 mil latas de sardinha por dia. 

Para se ter uma referência do que esse valor significa para a indústria de conservas 

de pescado, a maior fabricante de sardinhas enlatadas do Brasil produzia no mesmo 

período 330 mil latas por dia. Isto significa que estamos diante de uma unidade 

produtiva que chegou a possuir médio/grande porte213. 

A dificuldade de manter seu funcionamento experimentada por esta fábrica 

se inscreve em um contexto de fechamento de outras fábricas de conservas em São 

Gonçalo e Niterói. Sobre o assunto, Mendonça salienta que a retração na produção 

                                                 
209 Dados obtidos no site do BNDES, através de consulta realizada pelo CNPJ 64.904.295/0001-03. 

Operações – Indiretas automáticas. Acesso realizado em 01/06/2017. 
210 Cf. COQUEIRO. Loc. cit. Acesso realizado em 09/10/2016. 
211 CIDADE – Economia. <http://www.saogoncalo.rj.gov.br/economia.php>. 
212 Dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
213 MARTINS, op. cit., p. 146. 
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de conservas e pescado no município de São Gonçalo pode ser atribuída “à 

diminuição da produtividade do setor e à escassez de matérias-primas, 

simultaneamente ao agravamento das crises econômicas do Estado e à ausência 

quase que absoluta de planejamento industrial e de qualquer projeto de 

reorganização espacial no município”214. O autor diz ainda: 

 

À exceção das conservas Coqueiro, as outras empresas 

tecnologicamente desatualizadas foram paulatinamente 

encerrando as atividades ou operando mais lentamente. Somados 

aos processos de abertura do mercado, crises econômicas e 

defasagem tecnológica, as empresas de pequeno e médio porte 

remanescentes foram levadas à falência, o que agravou 

consideravelmente o problema do desemprego em São Gonçalo215. 

 

É importante salientar que a escassez de matéria prima relatada pelo autor é  

fruto também do processo de degradação ambiental provocado pelas indústrias que 

se instalaram no entorno da Baía de Guanabara, que abrange diversos municípios 

do Estado do Rio de Janeiro, entre eles São Gonçalo. Essas indústrias despejavam 

seus resíduos poluentes e esgotos nas águas da Baía que eram inicialmente um 

polo da pesca para dezenas de pescadores. Em 2013, a Coordenadoria de Combate 

aos Crimes Ambientais fechou outra fábrica de sardinha na mesma região, que 

estava despejando resíduos industriais no mar sem qualquer tipo de tratamento216. 

A Piracema sofreu constrangimentos por outros motivos. Em 2009, a 

Delegacia Regional do Trabalho verificou a existência de 237 trabalhadores sem 

registro na carteira de trabalho217 isto é, possivelmente todos os seus trabalhadores 

naquele momento. Este dado é importante para confirmar o que pesquisa de campo 

realizada neste estudo revelou: a empresa continuou suas atividades produtivas 

apesar dos obstáculos econômicos. Além do mais, não foi verificado nenhum 

repasse de dinheiro do BNDES assim como ocorreu com o grupo Camil/Coqueiro.  

Em 2014, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e 

Afins elaborou denúncia informando a existência de falso trabalho cooperativado. 

                                                 
214 Cf. MENDONÇA, op. cit., p. 139. 
215 Idem, ibidem, p. 143. 
216 RODRIGUES, Vinícius. Inea fecha fábrica de sardinha. O Fluminense, Niterói, 07 de junho de 2013, 

p. 3. 
217 Dados obtidos no MTE. 
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O estabelecimento de uma cooperativa poderia ser uma justificativa para o não 

registro dos trabalhadores da fábrica. 

 

FOTO 3 – Fábrica Piracema 

Foto da pesquisadora 

 

Estas transformações afetaram de forma trágica o mundo do trabalho. Ainda 

existem fábricas funcionando no município, no entanto, seus trabalhadores 

experimentam a exploração somada a um processo de intensificação da 

precarização do trabalho, com o aumento do trabalho informal e formas precárias 

por dentro da legalidade. 
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CAPÍTULO 3 

A SUBJETIVIDADE DOS TRABALHADORES DAS FÁBRICAS DE 

SARDINHAS PIRACEMA E COQUEIRO 

 

Neste capítulo será feita uma sistematização da pesquisa de campo realizada 

entre 2015 e 2017, em duas fábricas de sardinha do município de São Gonçalo. As 

falas expostas pertencem exclusivamente aos trabalhadores e seus representantes, 

por meio de conversas na chegada ao trabalho e entrevistas concedidas nas 

residências e na sede do sindicato da categoria. Optou-se aqui por não entrevistar 

os patrões e seus representantes, já que se tratava de entender, essencialmente, a 

construção da subjetividade dos trabalhadores. 

 

3.1 Metodologia no Campo 

 

A história da humanidade é a história da luta de classes. Com esta frase 

retirada do Manifesto Comunista, pretende-se iniciar a explicação dessa etapa da 

pesquisa, que consistiu na tentativa de aproximação com um campo e seus sujeitos, 

que possuem uma posição bem definida na estrutura capitalista – os (e as) 

trabalhadores (as) explorados (as) em duas fábricas de sardinhas de São Gonçalo.  

Para um sociólogo – ou, neste caso, “sociogado”218, ter um campo de 

pesquisa é, de certa forma, sinônimo de ter uma disposição para se entregar e se 

sacrificar, compreendendo que muitos desafios são postos para quem está tentando 

aprender através de fontes primárias de pesquisa compostas por histórias, tramas e 

dramas vividos por pessoas de carne, osso e subjetividade. Não é possível, por 

isso, apreender com exatidão e imparcialidade o que se observou pois, como 

pesquisadores, estamos sempre limitados pelo nosso projeto acadêmico e pelo 

nosso lugar de origem ou passagem, a universidade. 

No início desta pesquisa, foi necessária uma fase exploratória com o 

objetivo de conhecer mais sobre as relações de trabalho nas fábricas de sardinhas 

                                                 
218 O Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito da UFF oferece uma formação interdisciplinar 

entre dois campos do conhecimento a sociologia e o direito, o que torna a aluno envolvido com essas duas 

áreas do saber, um sujeito peculiar diante da divisão técnica do conhecimento. Por vezes, a orientadora 

desse estudo brincou que somos “sociogados”, uma mistura de sociólogos com advogados. 
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de São Gonçalo. As primeiras visitas, realizadas em 2015, foram marcadas pela 

derrubada de um grande obstáculo. Não existiu, no início dessa pesquisa, a figura 

de um único mediador, tal qual um fio condutor entre a pesquisadora e campo, que 

fosse responsável de imediato por apresentar e ganhar a confiança dos 

trabalhadores para estes se sentissem à vontade e seguros para falar, garantindo 

também a imersão da pesquisadora naquela realidade desde o princípio. 

Por isso, a maior barreira que precisou ser quebrada foi o silêncio. O 

silêncio era expressão do medo de quem não queria perder seu posto de trabalho 

denunciando as mazelas vividas no dia a dia como trabalhador explorado. Mas 

também era fruto da desconfiança sobre a figura de uma pesquisadora, física e 

socialmente diferente da maioria das mulheres presentes no campo. Para me 

aproximar desses sujeitos, adotei como postura acadêmica a sinceridade.  

Assumi minhas contradições como mulher para poder explicar para todas as 

pessoas abordadas que minhas perguntas sobre aquela experiência de exploração 

não tinham uma finalidade jurídica e nem jornalística. Tratava-se de uma 

investigação acadêmica. Mas este mundo ao qual pertenço também era um 

completo desconhecido daquelas mulheres e homens que em sua maioria tiveram 

suas trajetórias de estudos interrompidas pelo ingresso no mundo do trabalho.  

Nesse sentido, a escolha do campo também significou uma questão 

metodológica. Em São Gonçalo, hoje funcionam três fábricas de sardinhas, 

Coqueiro, Piracema e Rubi. Selecionar trabalhadores de apenas duas dessas 

fábricas cumpriu as necessidades, constatações e objetivos previamente definidos. 

Ao decidir pela Piracema e a Coqueiro obedeceu-se aos seguintes critérios:  

1 – Proximidade entre as fábricas, visto que são apenas algumas quadras 

que as separam;  

2 – As duas empresas pertencem historicamente a grupos empresariais 

distintos, sendo uma situação de massa falida e outra com situação financeira 

saudável. 

Uma outra questão que surge é que tratou-se de eleger uma metodologia que 

norteasse a elaboração das perguntas a serem realizadas durante as entrevistas com 

os trabalhadores destas duas fábricas e que refletisse os pressupostos teórico -

metodológicos marxianos.  
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Voltemos à concepção marxiana de teoria: a teoria é a 

reprodução, no plano do pensamento, do movimento real do 

objeto. Esta reprodução, porém, não é uma espécie de reflexo 

mecânico, com o pensamento espelhando a realidade tal como um 

espelho a imagem que tem diante de si. Se assim fosse, o papel do 

sujeito que pesquisa, no processo de conhecimento, seria 

meramente passivo. Para Marx, ao contrário, o papel do sujeito é 

essencialmente ativo: precisamente para apreender não a 

aparência ou forma dada ao objeto, mas a sua essência, a sua 

estrutura e a sua dinâmica (mais exatamente apreendê-la como um 

processo), o sujeito deve ser capaz de mobilizar um máximo de 

conhecimentos, criticá-los, revisá-los e deve ser dotado de 

criatividade e imaginação.219 

 

Desta forma, a inspiração trazida com a Enquete Operária significou a 

interação entre a forma de apreensão da realidade concreta e cotidiana com as 

preferencias teóricas da pesquisadora. A Enquete Operária consiste em um modelo 

de perguntas elaboradas por Marx em 1880 a pedido de uma revista francesa, com 

intuito de publicar livros sobre a situação da classe operária220. As perguntas 

seriam respondidas pelos próprios trabalhadores e versariam sobre as condições em 

que os mesmos vivem e trabalham. 

O uso de enquetes voltada para os operários era nesta época muito comum 

em pesquisas encomendadas a pedido dos governos e dos representantes da classe 

dominante221. Mas a enquete operária elaborada por Marx carregava consigo uma 

concepção diferente dos questionários comuns produzidos pela burguesia.  

 

O mais importante aspecto do questionário de 1880 diz respeito 

ao que se pretende captar pelo tipo de formulação das perguntas. 

O questionário comum é pretensamente neutro, mas, de fato, 

funciona com disfarçada concepção sociocentrada ou com 

estereótipos. As respostas são mais ou menos estimuladas pelas 

perguntas de modo pré-reflexivo. No caso da enquete operária, ao 

contrário, as coisas estão mais claras desde o início. Com a 

perspectiva de classe que é adotada, o pressuposto de não-

neutralidade é explícito e considerado como critério de descrição 

e de análise.222 

 

                                                 
219 NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011, 

p. 25. Grifos no original. 
220 A revista francesa “Revue Socialiste” desapareceu em 1881 não sendo possível alcançar tal objetivo. 

Cf. THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. São Paulo: 

Pólis, 1985. 
221 Idem, ibidem, p. 103. 
222 Idem, ibidem, p. 106. 
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Partindo dessa concepção, foi elaborado um roteiro de entrevista dividido 

em cinco eixos temáticos: trajetória de vida, trabalho, processo produtivo, proteção 

jurídica e subjetividade. Em algumas das entrevistas, nem todas as perguntas foram 

realizadas. Ainda que houvesse um roteiro, por muitas vezes o trabalhador 

conduzia a entrevista por assuntos que ele considerava fundamental e que não 

estavam previstos, enriquecendo os fatos abrangidos neste estudo, de acordo com 

as preferencias, prioridades remetidas pela fala do entrevistado. O pesquisado tinha 

assim, a oportunidade de explorar a pesquisa e não apenas ser investigado. 

Outros já começavam a contar suas histórias sobre o mundo do trabalho de 

forma espontânea, de tal maneira que o roteiro era naturalmente todo respondido 

ainda que poucas perguntas tivessem sido efetuadas. Esse comportamento foi mais 

presente nas entrevistas realizadas com mulheres, o que nos leva a conclusão que 

as empatias geradas pela identificação de gênero fortaleceram os vínculos entre a 

pesquisadora e algumas entrevistadas dessa pesquisa. 

Além do mais, a postura da pesquisadora no campo passou por uma 

tentativa de tornar aquele momento o menos formal possível. Entre o momento do 

encontro para a entrevista até a despedida, situações de proximidade foram 

garantindo a aproximação e naturalização da pesquisa. Dentre as atitudes tomadas 

no campo é possível exemplificar: sentar em um bar com as amigas da entrevistada 

na favela, almoçar juntas em um shopping em Alcântara, cantar funk com a família 

na festa de comemoração da Páscoa, conversar sobre família, filhos e maternidade. 

E estes instantes desembocaram na construção de uma empatia. Elemento 

fundamental para a realização da pesquisa que segue.  

 

3.2. A fábrica pelo lado de fora 

 

Conhecer a Piracema foi uma experiência possibilitada pela participação 

desta pesquisadora no movimento feminista. Em 2014, aconteceu o primeiro 

contato com os trabalhadores desse espaço produtivo e a tentativa de estabelecer o 

início de um diálogo através de algumas ações realizadas pelo Movimento 

Mulheres em Luta de Niterói nas proximidades e na porta desta fábrica. Aos 

poucos o gesto militante foi cedendo lugar para o olhar como pesquisadora que se 
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construiu ao passo que surgiam interrogações sobre os meandros das relações de 

trabalho expostas.  

Em 2015, essa abordagem já começava a predominar na tentativa de busca 

de algumas explicações teóricas para os fenômenos observados junto aos 

trabalhadores do local. Com o objetivo de realizar um mapeamento sobre as formas 

constitutivas das relações de trabalho na fábrica, nesta primeira fase, a qual pode 

identificar-se como exploratória, foram realizadas idas a fábrica e, em alguns 

casos, a abordagens aos trabalhadores.  

A partir da formulação de perguntas abrangentes e genéricas sobre as 

diversas situações encontradas, foi possível entender um pouco não apenas sobre 

as formas objetivas do trabalho, mas também perceber como esses trabalhadores se 

enxergavam nestas relações, Estes momentos aconteceram durante o horário de 

entrada do primeiro turno na fábrica, entre 6 e 7 horas da manhã. E neste horário 

foi possível verificar que muitos dos trabalhadores batiam o cartão cedo para poder 

aproveitar o tempo conversando com os colegas na calçada em frente as portas de 

entrada da fábrica. 

 

 

 

FOTO 4 – Piracema (outra vista da fachada da fábrica) 

Foto da pesquisadora 
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Na fábrica trabalhavam um pouco mais de cem operários neste turno. A 

composição social dessa unidade produtiva era majoritariamente de mulheres 

negras. Muitas dessas trabalhavam no setor de corte da sardinha. Também era 

possível encontrar homens em menor quantidade, vinculados a outros setores como 

transporte, enlatamento e refrigeração. A partir de alguns diálogos foi identificada 

também a presença de, pelo menos, duas mulheres transexuais e uma outra que 

afirmou ter uma companheira, o que trouxe para esta pesquisa a certeza de que, 

independente do recorte a ser escolhido, as questões de gênero e de raça não 

poderiam ser ignoradas. 

Existe uma razão para a escolha desta fábrica. Ao contrário de muitos locais 

de trabalho, onde a presença de figuras estranhas enseja uma reação verbalizada de 

curiosidade imediata, seja ela receptiva ou não, o que se expressou nesta fábrica de 

sardinha foi o silêncio ou diálogos muito reduzidos, com exceção de algumas 

pessoas. Os trabalhadores praticamente não conversavam com pessoas 

consideradas “de fora”. E esse comportamento tornou-se uma inquietação: por que 

essa pouca disposição para conversas? Era medo, indiferença ou desconfiança? Ou 

seria uma reação consciente de distanciamento com alguém que já havia sido 

visualizada em um outro momento atuando em um movimento social? Haveria um 

elemento não perceptível num primeiro momento a ser desvendado?  

A fábrica possuía o nome em sua fachada pintado nas cores branca e verde. 

Nos uniformes brancos dos trabalhadores estava escrito em verde o nome da 

empresa. De acordo com as falas captadas nesta fase inicial da pesquisa, não 

existiriam dúvidas para estes trabalhadores, eles seriam operários contratados por 

uma empresa fechada por motivo de falência. No entendimento deles, existiria uma 

clandestinidade no funcionamento da empresa, que teria reaberto suas atividades 

mesmo tendo sido decretada sua falência.  

Essa sensação não necessariamente corresponderia à realidade visto que 

massas falidas podem continuar suas atividades a depender do encaminhamento do 

processo de recuperação judicial. Mas essa era a opinião expressada por aqueles 

trabalhadores que acreditavam que a fábrica deveria estar fechada.   

Essa suspeita de irregularidade não seria desmotivada para os trabalhadores. 

Sobre o assunto, Graça Druck caracteriza o Brasil como um país onde o 
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desrespeito à legislação trabalhista e o favorecimento de fraudes seriam parte 

presente da forma de organização do capital:  

 

  

Brasil (...) cuja precarização está apoiada, cada vez mais, na 

informalidade e na ilegalidade, apoiada nas políticas de cunho 

neoliberal do Estado e na liberdade de ação empresarial – com ou 

sem o respaldo em leis – que não só flexibilizaram o uso da força 

de trabalho, mas que favoreceram a fraude e a fuga ao 

cumprimento das normas e das já limitadas obrigações 

trabalhistas.223 
 

Ao identificarem que trabalham em uma empresa que pode estar associada a 

uma ilegalidade encontra-se a primeira justificativa para o silêncio experimentado 

pela pesquisadora nos primeiros contatos com a fábrica. A suspeita sobre a 

situação do funcionamento da empresa foi incorporada por uma parte desses 

trabalhadores. Por necessitarem do emprego e já terem vivenciando situações de 

extrema exploração, muitas trabalhadoras se sentiam em uma relação de vínculo 

afetivo com o espaço fabril. Elas agiam como se a partir do momento que 

aceitaram trabalhar nas condições previamente estipuladas pela empresa, tivesse se 

estabelecido uma relação de aceitação em relação aos direitos, pelo menos 

temporariamente. 

O silêncio não era apenas uma expressão individual, era uma reação 

coletiva. Era um silêncio pactuado, forjado em meio a sentimentos de medo e 

persuasão. O medo de figuras desconhecidas era também o medo que aquela 

vivência de exploração fosse revelada e, com isso, houvesse um impacto 

econômico que resultasse na perda irreversível dos postos de trabalho. Era o medo 

do desemprego, da fome e do sofrimento gerado pela possibilidade de ausência 

total de renda. Medo pelo retorno ao trabalho degradante em troca de um prato de 

comida, moradia ou gorjeta. E esta vontade de não retornar a uma situação 

limítrofe pautada pela sobrevivência imediata e marcada pela falta total de 

perspectivas, isso também tornava a figura de uma pesquisadora como mera 

forasteira.  

                                                 
223  DRUCK, Graça. A flexibilização e a precarização do trabalho na França e no Brasil: alguns elementos 

de comparação. In: Encontro Anual da Anpocs, XXXI, 2007, Caxambu, p.35. 
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A superação dessa fase inicial aconteceu com o tempo, após muitas 

explicações sobre o que seria uma pesquisa acadêmica. A ideia de cursar um 

mestrado e realizar uma pesquisa gerou uma grande dificuldade de compreensão, 

pois tratava-se de uma perspectiva desconhecida da realidade daqueles 

trabalhadores, que diziam muitas vezes não terem completado o “primário”. Falar 

na importância de uma dissertação não tinha o menor significado para a vida 

daquelas pessoas. E todas essas informações sobre a pesquisa só serviam por vezes 

por aumentar a desconfiança.  

Aos poucos os trabalhadores foram percebendo que o objetivo da pesquisa 

não era a promoção de uma investigação, nem mesmo a elaboração de uma 

reportagem jornalística, mas sim a tomada de conhecimento sobre aquela relação 

de trabalho. A imagem da pesquisadora foi se construindo na imagem da “menina 

da faculdade”, como assim fora apontada e apresentada por muitos deles.  

E por também terem curiosidade sobre a situação da fábrica, alguns deles 

começaram a colaborar com a pesquisa, através de diálogos rápidos realizados na 

chegada ao trabalho ou na hora do almoço. É preciso destacar que neste primeiro 

momento, um dos motivos que sensibilizou os trabalhadores a conversarem com 

esta mestranda foi a possibilidade de reconstituir a história das fábricas de 

sardinhas. Muitos deles expressavam uma necessidade de tomada de conhecimento 

sobre o seu local de trabalho que de tão invisibilizado e oculto, acabava por 

desvalorizar também as histórias de vida e luta daqueles trabalhadores. Elas e eles 

tinham sede de provar que sempre existiram.  

 

3.3 - Primeiras impressões sobre a relação de trabalho na fábrica Piracema  

 

Nesta fase exploratória compreendida entre abril a julho de 2015, algumas 

conversas informais foram realizadas na porta da fábrica. Quando perguntados pela 

carteira de trabalho, eles informaram que recebiam um salário-mínimo e que o 

patrão não assinava a carteira. Ao conversar com o vigia da fábrica, o mesmo 

informou que trabalhava há dez anos recebendo um salário-mínimo e se indignou 

ao contar sobre a não oficialização do vínculo empregatício.  
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Como pode funcionar aqui durante 10 anos sem assinar a carteira 

de ninguém? E a Justiça? Ninguém faz nada? Ninguém vê? 

(Carlos*224, 68 anos, vigia da fábrica, operário aposentado)  

 

Uma mulher que preferiu não se identificar disse então: “Sou aposentada, 

não poderia estar trabalhando, para mim essa situação precisa ficar como está”, 

ou seja, sem carteira assinada. No Brasil, a aposentadoria não é impedimento para 

o trabalho, desde que o benefício não tenha sido adquirido por motivo de invalidez, 

o que ela dizia não ser o caso. Outra trabalhadora respondeu que, embora não 

tivesse sua carteira assinada, considerava o trabalho muito bom, pois encontrava 

benefícios não vividos em outras experiências de trabalho.  

 

Trabalho limpando a caixa da sardinha. Lavo a caixa para ser 

usada novamente. Estou aqui enquanto não arrumo outro 

emprego. Aqui é bom de trabalhar, tem café, almoço e lanche. 

Trabalho das 7 às 17 horas. Às vezes fico até as 20 horas para 

ganhar hora extra. É bom de trabalhar mesmo. Os encarregados 

respeitam a gente. Na outra firma onde trabalhei, os encarregados 

davam em cima de todo mundo. Aqui não. Aqui todo mundo é 

legal. (Joana*, 54 anos, limpadora de caixa) 

 

Outro elemento também se soma a essa análise. Em junho de 2015, o 

operário João*, disse: “Aqui só trabalha gente marginalizada, gente que não 

consegue emprego em outro lugar”. João falava da composição social dos 

trabalhadores da fábrica, como se isso, de alguma forma, justificasse o grau de 

exploração imposto. Referia-se também às dificuldades que uma determinada 

fração da classe trabalhadora encontra na busca por um emprego estável e formal. 

Trabalhadores que acumularam experiências de desrespeito aos direitos 

trabalhistas, de tal forma que já não se percebem merecedores de tamanho 

“privilégio”. 

                                                 
224 Os nomes apresentados neste trabalho são fictícios, visando resguardar a identidade dos 

trabalhadores. Desta forma, todo nome acompanhado de um asterisco deve ser tomado como 

atribuído pela autora ao entrevistado(a). 
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O único lado bom daqui é que você trabalha com tudo quanto é 

tipo de gente. Tem travesti, ladrão, prostituta, ex-presidiário… 

tudo quanto é tipo de gente com o nome sujo. Ninguém quer dar 

emprego para eles lá fora. Mas aqui eles arrumam dinheiro para 

sobreviver trabalhando. (Ticyane*, 48 anos, trabalha no setor de 

corte da sardinha)  

 

E neste ponto que se podia verificar a existência de certo grau de aparente 

persuasão. Após sucessivas experiências no mercado de trabalho, uma parte destes 

trabalhadores foram convencidos de que realmente merecem ter sua força de 

trabalho reduzida à condição de uma mercadoria altamente desvalorizada. As falas 

de João* e Ticyane* são expressão de um sentimento de descarte. Tornaram-se 

objetos usados e descartados nas mãos de diversos empregadores. E essa 

coisificação, baseada na transformação do trabalho humano em uma mercadoria, os 

alienou a tal ponto que até as formas mais condenáveis de exploração foram 

naturalizadas.  

Esses sentimentos também permeavam o ambiente dessa fábrica de 

sardinha, sendo expressão da realidade experimentada por esses trabalhadores e 

incorporada subjetivamente em escala coletiva. A construção dessas falas não era 

fruto somente de uma dimensão econômica, isto é, não estava apoiada somente no 

medo de perder o trabalho e na necessidade de sobrevivência. Ela estava associada 

a uma sensação de avanço nas condições de trabalho de quem já viveu situações 

muito degradantes. 

A desproteção jurídica e social do trabalhador é muito condenável para o 

meio acadêmico, jurídico e o mundo dos movimentos sociais e sindicais. Mas para 

aqueles trabalhadores algumas características da relação de trabalho na fábrica a 

tornavam ambivalentes. Se por um lado, era notório que existia uma insatisfação 

pela suposta não regularização da relação de trabalho pelo empregador, por outro, 

este trabalho possuía diferentes significados para quem o vivenciava.  

Para uma pessoa que já esteve em contato com as drogas, e foi 

provavelmente repreendida através de olhares a sua volta, rejeição da família ou do 

mercado formal de trabalho, por ser essa atividade associada ao mundo 

considerado “fora da lei”, o trabalho em uma fábrica pode proporcionar a inclusão 
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do trabalhador em determinadas relações sociais. Ou mesmo, abandonar a 

prostituição para trabalhar onde se bate o cartão às 7 da manhã, pode representar 

uma mudança de rotina com a pretensão de tornar mais aceitável para familiares os 

meios pelos quais se obtém a sobrevivência econômica. 

Foi notório também que este aspecto do convencimento não era uma 

questão consensual entre as operárias. Marcela*, outra operária, que aparentava ser 

mais jovem, afirmou que gostaria de ter a carteira assinada e desabafou: “Alguém 

precisa fazer alguma coisa para acabar com isso”. Já Ticyane* afirmou: 

“Estamos aqui só por necessidade. Os homens dos estaleiros que fecharam estão 

todos aqui, não tem emprego lá fora”. 

Algumas dessas trabalhadoras sabiam exatamente o peso da exploração que 

carregavam nas costas e nas mãos. Elas demonstravam estar naquele trabalho por 

necessidade e mais nenhum outro motivo. Era uma geração com pouco vínculo 

afetivo com a fábrica e pouco tempo de experiência no setor industrial. Não tinham 

a intenção ou não enxergavam a perspectiva de fazerem carreira naquele lugar. 

Talvez essa certeza da exploração fosse uma consequência da própria observação 

da geração anterior, composta por mulheres mais velhas da fábrica, e que 

continuavam ganhando um salário-mínimo, mesmo de décadas trabalhando e se 

esforçando para manter o emprego. 

Sobre a remuneração, verificou-se a existência de duas formas de 

pagamento. No corte da sardinha onde só trabalhavam mulheres, sendo algumas 

delas transexuais, uma parte eram funcionárias fixas e outras trabalhavam no que 

elas chamavam de regime de “empreitada”. De acordo com elas, a empreitada 

consistia em uma contratação diária ou semanal, dependendo do volume de 

sardinha a ser limpa. 

Na empreitada, as trabalhadoras se dirigiam ao local da fábrica sem ter a 

certeza que seus serviços eram necessários. Caso o encarregado as convocasse para 

o trabalho, elas receberiam R$ 1,50 para cada caixa de sardinha limpa com 

aproximadamente 25 kg. O valor da remuneração, ao final do dia, dependia da 

capacidade de produção de cada uma delas. E caso a mão de obra delas não fosse 

necessária em um determinado dia, o prejuízo com o transporte até a fábrica era de 

responsabilidade do trabalhador. 
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Esta forma de pagamento parecia não ocorrer exatamente da mesma forma, 

porém com características muito parecidas em uma outra fábrica de sardinha da 

redondeza. Durante uma abordagem realizada na tradicional Feira de Neves 225, 

conversamos com um feirante que tinha um comércio durante 35 anos em frente à 

outra fábrica de sardinha da região, não estudada propriamente nesta pesquisa. 

Ricardo* afirmou que nesta outra fábrica o empregador assinava a carteira de todos 

os operários e, além de receberem um salário-mínimo de forma fixa, ganhavam um 

valor conforme a produtividade. 

 

Lá elas cortam a sardinha na mão mesmo. Tiram a cabeça e as 

tripas. A cada tabuleiro de 25 kg que elas limpam, elas ganham 

R$1,50. Mas tem mulher com habilidade que limpa 60 tabuleiros 

por dia. Faz a conta, quanto que dá 60 tabuleiros de 25 kg por 

dia? Elas ganham um dinheirinho bom. Mas o movimento é muito 

rápido. Só usam a mão e uma faca amolada. Você nem vê elas 

cortando, de tão rápido. Eu lembro que tinham dois viados que 

chegavam a limpar 80 tabuleiros… Mas esses 25 kg são 

computados sem a cabeça e as tripas. (Ricardo*, 59 anos, 

vendedor de gaiolas e acessórios para pássaros na Feira de Neves, 

São Gonçalo)  

 

Sobre a jornada de trabalho, uma delas respondeu: “Depende, quando chega 

o peixe a gente trabalha mais, entramos às 7 e largamos às 19, e quando tem 

pouco peixe saímos às 17”. A preferência pela jornada de trabalho extensa se 

justificava pela possibilidade ilusória de maiores ganhos remuneratórios ao final 

do dia. Já para as trabalhadoras fixas, a ideia de trabalhar até mais tarde é 

reprovada. 

As operárias contratadas para receberem de acordo com a produtividade são 

um exemplo de como a captura da subjetividade se relaciona com a organização do 

trabalho. De acordo com suas falas, elas recebiam uma quantia mínima para cada 

tabuleiro de peixe limpo. Por não terem estabelecido um salário fixo, a 

remuneração dependia essencialmente da intensidade do trabalho e do alargamento 

                                                 
225 Foi realizada também uma visita à Feira de Neves, local de grande circulação de pessoas nos finais de 

semana em São Gonçalo, com o objetivo de colher mais informações sobre a fábrica por intermédio de 

outros trabalhadores da cidade. 
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da jornada de trabalho. Para ganharem mais, elas chegavam a trabalhar por doze 

horas seguidas em pé, realizando um trabalho manual e fisicamente desgastante. 

Este mecanismo de exploração da força do trabalho através da 

produtividade atrelada ao valor da remuneração não é novo. Marx aponta para a 

capacidade manipulatória que esta forma de pagamento cria nos trabalhadores. O 

salário por peça não é senão uma forma modificada do salário por tempo226. No 

capitalismo, o salário é uma forma falsa. O salário faz parecer que toda a jornada 

de trabalho é remunerada quando, na verdade, ele representa uma parte do tempo 

de trabalho socialmente necessário que é destinado à subsistência do trabalhador.  

O salário por peça é, portanto, uma ilusão, pois, na prática, o valor pago 

pela peça não altera o tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção. 

Logo o capitalista continua dispondo do mais-valor produzido em sua totalidade, 

sem nenhum tipo de variação. Ainda que possam ocorrer pequenas diferenças 

individuais no salário, a depender da capacidade, força física e habilidade do 

trabalhador, o salário por peça em nada altera a relação capital-trabalho, e o mais 

valor produzido pelo conjunto dos trabalhadores se compensa.  

Mas o salário por peça permite que o trabalhador intensifique sua jornada 

de trabalho por vontade própria. Como a qualidade e a intensidade do trabalho são, 

aqui controladas pela forma-salário, esta torna supérflua grande parte da 

supervisão do trabalho227. É com base nesta prática que as formas da exploração 

em expansão no Brasil se apoiam. O trabalhador passa a vigiar sua própria ação. 

Além de produzir mais-valor, seu pensamento está focado na produção. 

Foi diante deste cenário repleto de contradições, pessoas diferentes entre si, 

gerações, formas de trabalho e mistérios que se concretizou o início dessa 

pesquisa. Uma investigação que passou a perseguir a descoberta sobre como se 

desenhavam as condições objetivas das relações de trabalho em uma das fábricas 

de produção de sardinhas enlatadas de São Gonçalo, da mesma forma que 

procurava capturar a percepção que os trabalhadores tinham sobre essa pequena 

parte do mundo do trabalho.  

 

                                                 
226 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2015, 

p.621. 
227 Idem, ibidem. 
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3.4 - Conhecendo o Sindicato 

 

Conhecer o sindicato foi uma proposta trazida pela necessidade de 

esclarecer as peculiaridades do campo. As conversas com os trabalhadores da 

fábrica revelaram que a situação da relação entre a empresa e a força de trabalho 

possuía elementos ocultos à primeira vista. A tomada de conhecimento sobre o 

formato legalmente estabelecido tornou-se uma inquietação. Muito embora os 

trabalhadores se identificassem como empregados de uma fábrica falida, esta 

pesquisadora começou a desconfiar que não era apenas isso. Descobrir qual o 

mecanismo legal estava sendo utilizada para garantir o funcionamento da fábrica 

transformou-se uma tarefa de pesquisa. Foi neste momento que procurar o 

sindicato passou a ser necessário para entender a realidade que havia se 

apresentado. 

Existia, na condução dessa pesquisa, uma preocupação latente sobre como 

lidar metodologicamente com o sindicato. A dúvida se relacionava justamente com 

as fronteiras entre o mundo militante, nas quais reside a história de vida da 

pesquisadora e o universo acadêmico ainda em processo de formação e 

aprendizado. Consolidava-se, a cada momento, a consciência de que seria 

impossível para um pesquisador se despir completamente das suas próprias 

opiniões, concepções e práticas. E, no aprofundamento destas inquietações, tornou-

se transparente e honesto afirmar que não existe aqui qualquer pretensão e 

compromisso com a construção de uma suposta neutralidade científica. Ao mesmo 

tempo, era sabido que a superação dos próprios preconceitos em relação ao outro 

era uma necessidade para garantir o andamento pesquisa, possibilitando que este 

encontro com uma parte importante do campo fosse dotado de uma tentativa de 

desnaturalização das práticas, discursos e olhares da pesquisadora.  

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Afins de 

Niterói possui uma grande base territorial que atravessa diversas cidades do Estado 

do Rio de Janeiro, iniciando em Niterói, onde se localiza a sede do sindicato, e 

passando por municípios como São Gonçalo, Magé, Rio Bonito e Cabo Frio. Esta 

entidade sindical representa trabalhadores de várias indústrias de grande porte no 

setor de alimentação e panificação, algumas bem conhecidas: Mineirinho 

(refrigerante), Cisne (sal), Cascata Azul (água mineral), Imbiara (sucos) e Charque 
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500 (carnes), além de representar também os sujeitos dessa pesquisa, denominados 

formalmente como trabalhadores nas indústrias de conservas de pescado. Como 

dito anteriormente, a indústria do pescado em conserva será chamada nesta 

investigação acadêmica da mesma forma como é conhecida na cidade de São 

Gonçalo: “fábricas de sardinhas”. 

Neste contexto, houve o primeiro contato com a principal liderança do 

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Afins de Niterói. O 

encontro aconteceu durante a apuração da eleição para um outro sindicato228. As 

apurações costumam ser espaços de forte tensão para os dirigentes sindicais mas 

também possibilitam sempre o reencontro de antigos companheiros que foram 

trilhando caminhos diferentes em virtude das divergências, mudanças de endereço 

ou categoria. É um espaço muitas vezes agressivo dadas as disputas envolvendo 

entidades com grande capacidade de influência política. Mas ao mesmo tempo, é 

cenário de comemorações das chapas vencedoras e de confraternizações entre os 

militantes e velhos companheiros de luta. 

Juliano, presidente do “sindicato dos trabalhadores nas fábricas de 

sardinhas”, estava participando de um churrasco junto de outros militantes da 

central sindical a qual pertencia – CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil), a 

alguns metros da porta do sindicato de metalúrgicos, enquanto os votos eram 

contabilizados no interior do sindicato. Ao me apresentar e falar resumidamente 

sobre a pesquisa em andamento fui recebida com incentivo e o sorriso de quem 

garantiu que o sindicato estaria de portas abertas e ressaltou a necessidade da 

pesquisa para dar visibilidade à exploração nas fábricas.  

Após alguns meses, foi proposta uma entrevista com Juliano, que foi 

agendada, por escolha do entrevistado, para acontecer na sede do sindicato229. É 

uma região movimentada, por ser local de fluxo de veículos indo e retornando do 

município de São Gonçalo. 

 
 

 

 

 

                                                 
228 Sindicato de Metalúrgicos de Niterói. 
229 O sindicato tem como sede uma casa na Rua General Castrioto, 570, no bairro do Barreto, 

Niterói. 
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FOTO 5 – Sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação 
Fonte: Google Maps 

 

Ao chegar lá foram encontradas fotografias em preto e branco, ampliadas 

e penduradas na parede, retratando o trabalho de confecção dos pães realizado 

nas padarias. Nestas paredes, não encontrei nenhuma imagem que fizesse 

referência aos trabalhadores das fábricas de sardinhas, o que levou a uma 

impressão de que os trabalhadores do setor de panificação, também 

representados por esta entidade sindical, possuíam maior entrada política no 

sindicato. 

Ao ser anunciada minha chegada, subi as escadas. Juliano já me aguardava 

para entrevista em sua sala, acompanhado de dois advogados do sindicato. 

Afirmou que a presença deles era importante caso surgisse alguma questão que 

fosse anterior ao período da sua gestão. Na prática, tive a sensação de que Juliano,  

em sua condição de entrevistado, estava tão inseguro e desconfiado quanto a 

entrevistadora. Mas a responsabilidade da posição que ocupa deu-lhe ânimo para 

se expor diante de uma desconhecida e dos possíveis leitores dessa pesquisa. 

Ao receber o “Formulário de Consentimento de Entrevista”, Juliano optou 

por não ter sua identidade preservada, expressando que o anonimato não seria 

cabível em sua opinião por causa do seu papel desempenhado como representante 

dos trabalhadores e figura pública do sindicato.  
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Percebi que a honestidade e franqueza sobre quem eu era e sobre minha 

trajetória militante foram fundamentais para que se estabelecesse uma relação de 

respeito mútuo e confiança durante a entrevista. Juliano também se desarmou e 

passou a agir como um colaborador e não apenas um entrevistado, fazendo 

reflexões, expondo documentos e demonstrando a cada indagação um aumento do 

interesse pela pesquisa. 

A entrevista foi realizada em 2016 e foi dividida em três partes. No 

primeiro momento, o objetivo era conhecer o entrevistado, seu perfil 

socioeconômico, um pouco da sua história de vida e do surgimento do seu 

interesse pelo sindicato. A segunda e terceira parte foram divididas entre perguntas 

sobre a Piracema e a Coqueiro. 

Juliano era, naquele momento, o vice-presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores das Industrias de Alimentação e Afins de Niterói. Nascido, criado e 

morador de São Gonçalo, se autodeclarou negro, casado, com nível superior 

completo e militante da CTB e do PCdoB. Relatou que começou a participar do 

sindicato em 2005, ao completar 18 anos. Sua referência na luta sindical foi 

construída através da convivência com seu falecido avô, Anísio Rodrigues de 

Freitas, que durante anos exerceu a função de presidente do sindicato.  

Ao lembrar do avô e de sua infância, Juliano se emocionou um pouco. 

Contou que sua mãe “foi do lar” e seu pai trabalhava fazendo “bico de pedreiro”, 

mas que foi criado pelos avós. Muito embora narre que não passou grandes 

privações financeiras durante a infância, como a fome por exemplo, lembrou da 

época da Ditadura Militar, quando seu avó foi perseguido político e por causa 

disso, não conseguia emprego:  

 

“Passamos necessidade na época da Ditadura quando meu avô foi 

preso e ele não conseguia mais emprego. Era ele que sustentava a 

família. Aí ele teve que fazer bicos de noite para garantir o 

sustento da família”. (Juliano, 30 anos, vice-presidente do 

sindicato) 

 

Anísio era nascido em São Gonçalo e veio a óbito em 2016, aos oitenta anos 

de idade. Na década de 1980 venceu as eleições para o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Niterói. Sua última eleição 
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para o sindicato foi em 2015, quando novamente havia tomado posse como 

presidente da entidade. 

As lembranças de Juliano sobre o avô remontam também ao passado e a 

forte mobilização dos trabalhadores. Os da Piracema eram recordados como muito 

ativos em relação à vida sindical, Juliano contou um pouco da história do sindicato 

dos trabalhadores de alimentação e sua ligação com a atuação de outro militante 

que participou da fundação do sindicato. 

 

[Isso foi] “Na época de Floriano. Ele foi diretor daqui. Ele foi 

militante do PCdoB em São Gonçalo. Então, foi a época que eles 

disputaram o sindicato aqui. Porque o sindicato surgiu com a 

fusão do sindicato de pescado, carne e panificação. Aí, nessa 

fusão, que o sindicato começou a ser dirigido pelo Anísio. O 

pessoal participava muito das assembleias. Eram assembleias 

lotadas aqui.” 

 

Nesta fala, encontra-se a justificativa para a existência das fotos do trabalho 

realizado nas padarias, visualizadas na chegada ao sindicato. O setor de 

panificação havia participado da fundação do sindicato. A advogada do sindicato, 

Auxiliadora, também lembrou de Floriano como uma personagem importante na 

história do sindicato: 

 

“Eu lembro que vinham muitos associados aqui procurar ele para 

colocar ação na justiça. Era um homem de confiança dos 

trabalhadores. É aquele típico homem da roça. Ele veio de 

Cambuci, veio para a cidade grande, no caso São Gonçalo. E aqui 

ele veio ajudando as pessoas. As fábricas de sardinha tinham um 

maquinário muito antigo, tinham muitos acidentes e ele ajudava 

as pessoas.” (Auxiliadora, advogada do sindicato) 

 

Quando perguntado sobre a situação dos trabalhadores das empresas de 

conservas de São Gonçalo, Juliano descreve que existem três fábricas de sardinhas 

enlatadas funcionando, Coqueiro, Piracema e Rubi, sendo as duas últimas em 

processo de massa falida. O tom de voz de Juliano, apesar de expressar uma 

aparente tranquilidade, muda ao falar sobre as relações de trabalho impostas pelas 

empresas. As palavras começam a sair com maior velocidade, confirmando uma 

indignação de quem não concorda com a exploração acentuada vivenciada pela sua 

categoria. 
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“Em São Gonçalo hoje nós temos a Coqueiro, a Rubi e a 

Piracema. A Rubi e a Piracema, em processo de massa falida. A 

Rubi até melhor, porque ela assina a carteira dos empregados. 

Apesar de um afastamento a gente ainda consegue abrir um 

diálogo com eles. Agora a Piracema é sem diálogo nenhum 

porque eles se bloqueiam. Talvez até pelas irregularidades da 

empresa. Lá eles falam que é uma cooperativa. Mas essa 

cooperativa não existe. São essas as três fábricas de pescado”.  

 

E logo no início da entrevista, Juliano revelou que os trabalhadores da 

Piracema estavam vinculados a uma cooperativa. Ao dizer que essa não existia, o 

vice-presidente entidade faz referência a falta de reconhecimento legítimo dessa 

organização junto aos trabalhadores da fábrica Piracema e perante o sindicato.  

A Organização Internacional do Trabalho, através da Recomendação 127 de 

1966, estabelece um conceito de cooperativa na qual a participação democrática 

dos trabalhadores nos órgãos de deliberação se constituem em uma característica 

central desse tipo de organização coletiva.  

 

[...] uma associação de pessoas que se uniram voluntariamente 

para realizar objetivo comum através da formação de uma 

organização administrada e controlada democraticamente, 

realizando contribuições equitativas para o capital necessário e 

aceitando assumir de forma igualitária os riscos e benefícios do 

empreendimento no qual os sócios participam ativamente.230  

 

Esta definição de cooperativa pode ser considerada genérica, por permitir 

diversas conformações organizacionais e não coibir a exploração do trabalho 

assalariado, bem como a transformação da gestão democrática em um processo 

meramente formal.231 Entre os espaços de democracia pode destacar-se a 

assembleia geral, na qual cada sócio equivale a um voto, um princípio do trabalho 

cooperativado, garantindo que todos tenham igual poder de decisão e a aplicação 

dos princípios do cooperativismo, como adesão livre, gestão democrática, divisão 

                                                 
230 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Recomendação 127. Sobre o papel das 

cooperativas no progresso econômico e social dos países em via de desenvolvimento. 21 de junho de 

1966. Disponível em: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:8394871212146::NO::P12100_SHOW_TEXT:Y:. 

Acesso realizado em 21/01/2018. 
231 Vieitez, Candido Giraldez; Ri, Neusa Maria Dal. Trabalho associado: Cooperativas e empresas de 

autogestão. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p.95. 
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igualitária das sobras e ausência dos pressupostos identificadores da relação de 

emprego, a exemplo da subordinação. 

Juliano revela que os trabalhadores não sabem que são cooperativados, 

reforçando a mesma impressão que esta pesquisadora teve ao conversar com os 

trabalhadores na porta da fábrica na fase exploratória da pesquisa de campo.  

  

“Porque você chega lá, os empregados não se reconhecem como 

cooperativados. Eles dizem que são empregados da Piracema. 

Porque eles são contratados dessa maneira, como empregados. Aí 

na hora da demissão é que eles vão descobrir que são 

cooperativados. Mas aí tem uma coisa. Se eu sou cooperativado, 

eu não posso ser demitido, eu tenho cota. Como eu vou me 

mandar embora?” 

 

De acordo com o relato da advogada presente durante a entrevista, o 

sindicato já teria efetuado várias denúncias junto ao Ministério do Trabalho e ao 

Ministério Público em relação a essa situação de usurpação de direitos, sem obter 

êxito na causa. Relatou ainda que existiria decisão judicial autorizando a fábrica a 

funcionar dessa forma e que o principal argumento utilizado no âmbito da justiça 

seria a necessidade de garantir o pagamento dos créditos trabalhistas da massa 

falida que ainda não teriam sido quitados. 

A transformação de empresas em processo de falência ou fechamento em 

cooperativas e outras formas de trabalho associado foi uma prática muito aplicada 

pelos trabalhadores nas décadas de 1980 e 1990 de maneira a garantir os postos de 

trabalho em uma conjuntura de crescente desemprego, assumindo a direção do 

processo produtivo, administrativo e financeiro e visando a recuperação das 

fábricas em meio ao avanço neoliberal e a entrada de grupos transnacionais no 

mercado brasileiro. 

No entanto, muitas dessas tentativas esparraram em dificuldades 

estabelecidas pelo próprio capitalismo e sua dinâmica competitiva estabelecidas 

pelas empresas, enquanto outras tiveram sua finalidade desvirtuada. Um exemplo 

disso surge no relato colhido por um prestador de serviços ligado ao sindicato, 

Miguel*, que trabalhou mais de vinte anos no ramo de conservas de enlatados, nas 

fábricas de conservas Piracema e Atlantic, localizadas no eixo São Gonçalo-

Niterói.  



124 
 

 
 

Esta última empresa, de acordo com Miguel, teria fechado as portas sem 

pagar as verbas e indenizações trabalhistas devidas aos seus trabalhadores, gerando 

um processo coletivo na justiça do trabalho em 1998. Diante do desemprego e da 

ausência completa e repentina de meios de sobrevivência, os trabalhadores teriam 

se organizado para assumir a fábrica, sendo referendado pela justiça o direito de 

administrar a empresa. Essa experiência na Atlantic foi apoiada pelo sindicato e 

teria se concretizado por cerca de seis anos, iniciando em 1998/1999 e finalizando 

em 2003/2005. 

 

 

Miguel*: Justamente o momento que começou a atrasar os 

pagamentos, fazendo e acontecendo, aí tivemos aqui no sindicato, 

conversamos com o Anísio e pegamos a fábrica em usufruto. A 

fábrica passou para os empregados, momentaneamente. 

Entrevistadora: Ah, e como é que foi isso? 

Miguel*: Foi na justiça. Porque acontece o seguinte, nós 

trabalhávamos, mais ou menos cento e poucos empregados, então 

parou, a fábrica parou, simplesmente, já não pagava o salário da 

gente, teve uma hora, uma época que ela parou, acabou, não quero 

saber. Então nós entramos no sindicato, conversamos aqui e 

fomos pra justiça.  

É, mais aí o que é que acontece, pra você gerenciar uma empresa, 

você precisa de que? De investidor, você não tem capital,  porque 

se você entrou na empresa para brigar pelos seus direitos, em 

termos de salário, como é que você, como é que você vai tocar 

uma empresa se o próprio patrão intitulou incapaz 

financeiramente para gerir a empresa, como é que eu empregado 

vou administrar uma empresa se eu estou brigando pelo meu 

salário? Mas, nós conseguimos arrumar investidores, ele arrumou 

investidor também. 

Entrevistadora: Ele quem? 

Miguel*: O próprio dono da empresa. Entendeu? Nós fomos pra 

justiça por causa disso. 

Entrevistadora: Ai, por exemplo, nesse período o que é que 

acontecia com o lucro da fábrica? 

Miguel*: Não tinha lucro, trabalhava somente para pagar os 

salários e pagar algumas dívidas, só que investidor é aquilo que 

eu digo é empresário. O que acontece, ele quer o lucro dele, aí 

pagava uma parte dos salários, pagava uma parte dos encargos 

e… é aquele negócio você trabalhava… 

Entrevistadora: E o resto ia pra esse investidor? 

Miguel*: Lógico… Como você diz, “você trabalha no almoço pra 

comer a janta”. Não, a gente trabalhava pra ganhar o pouco, 

trabalhava por um prato de comida. 

 

O relato deste entrevistado sobre o que aconteceu na fábrica Atlantic levaria 

a conclusão de que o trabalho formalmente conduzido pelos trabalhadores não é 
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necessariamente um contraponto ao modo de produção capitalista e que, muitas 

vezes, manter ativamente esse espaço produtivo implica, no plano objetivo, em 

reafirmar as contradições de classe e estabelecer um funcionamento nos padrões 

capitalistas com base nas das relações sociais de exploração. Dependendo de como 

ocorre essa associação para manutenção das empresas em funcionamento, os 

trabalhadores são compelidos a se tornarem gestores do capital ou se submeterem à 

exploração de seus próprios pares. 

Em relação à Piracema, essa postura da empresa de se vestir com uma 

roupagem legal questionável e absolutamente condenada pelos representantes de 

classe da categoria, de forma a conseguir arcar com as dívidas junto aos antigos 

trabalhadores da fábrica, seria uma maneira de responsabilizar os trabalhadores 

atuais pela falência de uma empresa que foi fundada na década de 1940, e funciona 

há mais de 50 anos extraindo mais-valor de uma categoria extremamente pobre, 

sem acesso aos direitos e desassistida pelas políticas sociais. Essa lógica perversa 

do capital, que se perpetua nos momentos de crise, resulta em que os trabalhadores 

paguem por um débito que não realizaram. 

Além dessa questão, a fábrica apresentaria um segundo problema em 

relação ao seu funcionamento, conforme o sindicato. Uma outra empresa, 

denominada Costa Marine, teria firmado um contrato para enlatar, embalar e 

vender a mercadoria. No entanto, o sindicato apresentou a cópia de um processo no 

qual a empresa admite só possuir um funcionário para realizar todas essas tarefas.  

É importante destacar que alguns meses após a concessão desta entrevista, 

mais especificamente em março de 2017, a Costa Marine assumiu a condução do 

processo produtivo na fábrica Piracema e promoveu a fixação de contratos de 

trabalho da maioria dos trabalhadores, colocando um término na relação formal 

destes com a cooperativa. Este novo momento significou o reconhecimento 

expresso do vínculo empregatício, inclusive com a assinatura da CTPS.  

Esta mudança na constituição da fábrica e no vínculo dos trabalhadores não 

deslegitima as queixas do sindicato sobre a Costa Marine, que antes só assumia ser 

responsável pela comercialização do pescado em conservas produzido na 

Piracema, em uma tentativa de se desresponsabilizar pelos problemas vividos 

dentro do estabelecimento industrial com a forma de exploração da força de 

trabalho. 
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A Costa Marine é uma empresa especializada em conservas de pescado com 

sede em Campinas, São Paulo. Sua entrada em São Gonçalo teria sido estimulada 

por uma política tributária promovida pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda durante 

o Governo de Sérgio Cabral, de concessão de incentivos fiscais através do Decreto 

43.771/2012, que estabelece tratamento tributário especial para os 

estabelecimentos industriais localizados no Estado que comercializarem pescado 

processado ou industrializado.  

Diante destes benefícios, a CODIN (Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro), em 2014, reproduziu uma matéria 

comemorando a chegada da Costa Marine, atribuindo a ela a criação de empregos e 

investimentos na região de São Gonçalo. 

 

A Costa Marine pretende expandir suas atividades no município 

de São Gonçalo, onde serão gerados 88 empregos diretos. Com a 

expansão da fábrica, a empresa espera crescer 15% no primeiro 

ano e 30% no segundo ano após a ampliação. O faturamento 

previsto ao final de três anos de benefícios é de R$ 173,6 milhões 

e a geração de ICMS nesse período deve totalizar R$ 4 milhões, 

com 443 funcionários. 

Em São Gonçalo, a unidade da empresa, que atualmente conta 

com 355 empregos diretos, é responsável pela fabricação e 

industrialização de peixes enlatados em conservas e de peixes, 

enquanto a sede de Campinas fica com a comercialização.232 
 

Estas transformações nas empresas que exploram a força de trabalho, seja 

no espaço fabril ou no setor de serviços, através da constante mudança de pessoa 

jurídica, nome fantasia e contratos de prestação de serviços, são uma marca de 

como os gestores do capital organizam o mundo do trabalho nestes novos tempos. 

Não é apenas o cotidiano do trabalho vivido pelos trabalhadores no chão de fábrica 

que se reestruturou. A classe dominante, detentora dos meios de produção, também 

se flexibilizou, tornando cada vez mais mutáveis as relações entre as empresas, 

seja na compra e venda quanto no fechamento destas.  

Neste entendimento, pode-se afirmar que se está diante de um padrão de 

empresa, diferente do modelo familiar, no qual as tradições e a estabilidade eram 

                                                 
232 Cf. <http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/NoticiasEventos/NoticiaDetalhe.aspx?Numero=68>. Acesso 

em 25.11.2017. 
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valorizadas e formavam a base da estrutura empresarial, como no início da 

industrialização do Brasil. 

Richard Sennet diz que a reestruturação produtiva criou a chamada empresa 

flexível. Esta seria marcada por uma mudança na moderna estrutura institucional, 

caracterizada por contratos a curto prazo, atuação em rede e administração não 

piramidal e hierárquica.233  

O que esta pesquisa evidencia é que a empresa flexível não é apenas uma 

nova forma de organização e administração do trabalho. A expressão flexível 

também pode referir-se à conformação e volatilidade da própria empresa. Os 

detentores dos meios de produção podem ser os mesmos, mas as máscaras e as 

roupagens legais usadas na exploração vão se alterando, visando burlar direitos, 

sonegar impostos, parcelar dívidas, dificultar a atuação sindical, entre outras 

fraudes. 

Desta forma, outra questão identificada durante a entrevista seriam as 

práticas antissindicais, que impediriam os trabalhadores de se organizar por 

melhores condições salariais e de trabalho. Juliano constatou que o 

estabelecimento de uma cooperativa para gerir a mão de obra dificultou a ação 

sindical, pois a relação dos trabalhadores com o sindicato foi se distanciando neste 

período. Além disso, a cooperativa não seria obrigada a cumprir com as obrigações 

trabalhistas fixadas nas convenções coletivas, o que representaria uma tentativa de 

fragilização e diminuição do papel do sindicato. 

Mas, apesar da constatação de existência de práticas antissindicais por parte 

da empresa, Juliano admite que existe pouca atuação do sindicato na fábrica no 

período recente. Quando perguntado se o sindicato realiza atividades na Piracema, 

ele responde:  

 

“Agora menos. A gente até andou fazendo umas atividades lá. 

Agora estamos bem menos, porque diminuiu bastante as fábricas 

aqui na cidade. A nossa base é bem extensa e vai até Rio das 

Ostras. Diminui o número de sócios, diminui recursos, a gente 

precisou diminuir o pessoal. Mas pretendemos retomar!”  

 

                                                 
233 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2012, p.23. 
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Antes, existiria uma presença dos trabalhadores sindicalizados, participando 

das assembleias, sempre presentes na vida sindical. De acordo com o relato, essa 

construção se desfez na época da falência/fechamento das empresas de enlatamento 

de pescado, momento em que havia inclusive alguns diretores do sindicato dentro 

das fábricas. O entrevistado ressaltou que os representantes da empresa fazem uso 

de práticas antissindicais para coibir qualquer aproximação do sindicato, através 

também da ameaça de demissão. 

Sobre os trabalhadores, Juliano confirma a caracterização que a maioria tem 

baixo grau de instrução e algumas são pessoas de idade avançada, que começaram 

a trabalhar na fábrica durante a década de 1980, há mais de 30 anos. Disse que a 

maioria absoluta dos trabalhadores não gostam de trabalhar na fábrica e se 

submetem a essa condição por necessidade de sobrevivência e pela dificuldade 

encontrada em conseguir um emprego em outro local. 

O terceiro e último momento da entrevista foi dedicado às percepções de 

Juliano sobre a situação dos trabalhadores da fábrica Coqueiro, pertencente pelo 

grupo transnacional Camil Alimentos.  

 

 

FOTO 6 – Fábrica da Coqueiro, Porto Velho, São Gonçalo.  
Fonte: Revista Gaivota, setembro de 1977. 
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Juliano narra que as sucessivas transferências de controle acionário 

serviram para aumentar os investimentos na produção e transformaram a Coqueiro 

em uma empresa com alta tecnologia.  

 

“As empresas que foram sucedendo ali são empresas de ponta. 

Em 2002, entrou a Pepsi. Então, a Pepsi veio com capital 

estrangeiro, injetando ali dentro da fábrica. E depois a Pepsi 

vendeu para a Camil, que é uma empresa de grande porte. A 

atividade principal são grãos, arroz, feijão…  Mas estão investindo 

no peixe aqui na Coqueiro, e em Joinville, na sardinha Pescador. 

Então, eles vem investindo em maquinário moderno para fabricar 

mais em menos tempo”.  

 

Essa fábrica era reconhecida pelos moradores de São Gonçalo por garantir 

aos seus trabalhadores a efetivação dos direitos trabalhistas e previdenciários. 

Juliano contou que esta situação é fruto das lutas empreendidas pelo sindicato para 

garantir o cumprimento da legislação, além da negociação de novos direitos 

inseridos nas convenções coletivas. 

 

“Previdenciários a gente tem batido muito em relação a isso então 

vem cumprindo. Os direitos trabalhistas, a gente tem bastante 

briga com eles ali… Descumprem uma coisa ou outra. Mas aí a 

gente vem batendo em cima deles pedindo o cumprimento. E  eles 

vem dentro do possível fazendo o cumprimento. Agora melhor do 

que antes. Antes era muita briga. Agora eles tem cumprindo mais. 

Tem as falhas como toda empresa tem”. 

 

Entre as lutas promovidas pelo sindicato, o entrevistado relata alguns casos 

específicos envolvendo a segurança no trabalho. O primeiro problema é o 

vazamento da amônia usada na refrigeração dos produtos e que consiste em uma 

substância altamente inflamável. Contou ainda que, recentemente, a empresa foi 

multada por colocarem um carrinho na zona demarcada destinada à fixação do 

extintor de incêndio. 

Auxiliadora lembrou que houve um tempo em que o sindicato desprendeu 

esforços para garantir socorro médico imediato para os trabalhadores vítimas de 

acidente de trabalho ou problemas específicos de saúde, pois estes ficavam a 

espera de táxis para serem encaminhados ao hospital. Juliano reiterou a fala da 

advogada, ressaltando que ocorreram óbitos por falta de assistência imediata e que 

o sindicato lutou para que constasse na convenção coletiva a necessidade de um 
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carro disponível no pátio da empresa com essa finalidade. De acordo com os 

relatos, a empresa ofereceu resistência ao cumprimento desse direito ao 

providenciar o carro, mas não contratar um motorista, o que gerou o surgimento 

posterior de uma nova reivindicação.  

Outra demanda dos trabalhadores da Coqueiro foi em relação ao intervalo 

de almoço que, antes da reforma trabalhista de 2017, era fixado em uma hora. 

Auxiliadora narra que foi preciso abrir um processo judicial para garantir que os  

trabalhadores usufruíssem desse direito, pois as longas filas para o almoço no 

refeitório da empresa faziam com que essa hora não fosse aproveitada em sua 

plenitude. A justiça trabalhista deu ganho de causa ao sindicato e a patronal 

precisou planejar melhor o oferecimento das refeições. 

Em relação à organização sindical, Juliano contou que a participação dos 

trabalhadores da Coqueiro era maior e que a formalização do trabalho é um 

elemento facilitador da atuação do sindicato. Contou ainda que, em 2013, houve 

uma greve na fábrica pelo aumento do vale-alimentação, com adesão de 90% dos 

trabalhadores.  

 

 
“Um dos principais problemas ali da Coqueiro é o vale-

alimentação muito baixo. Porque a Coqueiro chegou um período 

em 2000… 2004… 2005… Até a década de 90 quem tinha o 

contracheque da Coqueiro chegava em qualquer lugar e conseguia 

comprar o que quisesse. Era um salário muito bom. O período 

Coqueiro-Quaker era um período onde a empresa tinha um dos 

melhores salários da região. Você chegava nas Casas Bahia com o 

contracheque da Coqueiro, você conseguia levar as Casas Bahia 

quase toda (sic). Então o empregado não tinha muita 

reivindicação pelo vale-alimentação. Era mais a questão do 

salário mesmo. Do ganho real. Então a questão do vale ficava 

sempre em segundo plano. Conforme foi entrando a Pepsi e as 

outras empresas maiores, Camil, o ganho real foi diminuindo. 

Então foi aumentando a necessidade de um vale-alimentação 

melhor. E o vale-alimentação em 2013, ele estava em R$ 50,00. E 

a gente estava brigando para tentar chegar a R$ 100,00. Ou seja, 

dobrar ele. E a empresa queria que de R$ 50,00 fosse para R$ 

55,00. Aí despertou aquela revolta dos trabalhadores. Depois de 

sete dias de greve, nós conseguimos chegar a R$ 81,00. Tivemos 

ganho real no reajuste salarial, conseguimos inclusive negociar os 

dias parados e toda essa questão. Mas o que fomentou mais foi 

essa questão do vale-alimentação”. 
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Na narrativa de Juliano sobre a greve, percebe-se uma outra questão: como 

as transformações políticas e econômicas, operadas em esfera global e 

aprofundadas no Brasil a partir da década de 1990, contribuíram concretamente 

para a perda nas condições de vida dos trabalhadores. Ao comparar a situação dos 

trabalhadores utilizando a expressão “ter um contracheque Coqueiro”, Juliano 

demonstra que o que era um comprovante de renda e poder de consumo foi sendo 

ressignificado ao longo dos anos para se tornar um atestado de pobreza. E tais 

mudanças serviram para estabelecer novas prioridades em relação as pautas do 

dessa fração do movimento sindical, que passou a lutar mais enfaticamente pelo 

direito à alimentação digna.  

Juliano encerra sua entrevista declarando que seu sonho é ver os 

trabalhadores de sua categoria se mobilizando e lutando por melhores condições de 

trabalho. 

 

3.5 -  Aprendendo com quem já viveu essa experiência  

 

Umas das maiores dificuldades dessa pesquisa de campo foi encontrar 

trabalhadores da Piracema dispostas a conceder uma entrevista. Muito embora os 

trabalhadores conversassem sobre suas relações de trabalho na porta da  fábrica 

durante o horário de entrada ou intervalo para o almoço, a recusa de convites para 

uma entrevista, com caráter mais formal, gravada, e individual ou em pequenos 

grupos, foi um obstáculo.  

Uma opção metodológica para tentar superar essa questão, foi a busca por 

uma entrevistada que já tivesse trabalhado na fábrica e não possuísse intenção de 

retorno. Além disso, as informações trazidas por uma pessoa que experimentou 

essa vivência de exploração ainda no final da década de 1980, poderia levar a 

importantes pistas sobre as transformações operadas pelo capital naquele espaço 

fabril. Em busca desse perfil, uma amiga em comum me apresentou Maria*, que já 

foi trabalhadora de duas fábricas de sardinhas na região, incluindo a Piracema.  

Maria* sugeriu que a entrevista fosse realizada em sua residência, 

localizada no Morro do Marítimo, Barreto, em um dia de feriado. Deixar o 

entrevistado escolher o local, data e horário da entrevista foi um acerto 

metodológico que garantiu um comportamento mais à vontade e uma maior 
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interação entre a entrevistadora e a entrevistada. Um acerto que gerou aprendizado 

para as outras entrevistas. 

Maria* possuía cinquenta e um anos, se autodeclarou negra, de origem 

mineira. Ela veio para o Rio de Janeiro quando tinha quatorze anos. Sua mãe era 

doméstica e só foi alfabetizada depois de adulta. Teve sua infância atravessada 

pelas dificuldades de sua mãe em criar sozinha seus oito filhos, pois o pai foi 

embora de casa ainda quando ela era bebê. Muitos de seus irmãos estiveram 

temporariamente sob guarda de terceiros até que a mãe conseguisse encontrar 

meios de sustentar toda a família. 

A história de vida de Maria foi marcada pelo trabalho e a exploração, em 

especial o trabalho doméstico. Ela narrou que começou a trabalhar muito cedo, aos 

nove anos de idade, como babá de uma outra criança de três anos. Afirmou que 

essa prática era um costume e que lembra gostar do trabalho que exercia. A renda 

de seu trabalho servia para colaborar com as despesas da casa e o pagamento era 

feito diretamente a sua mãe.  

 

“Olha, o primeiro que é esse que eu entrei com nove eu fiquei um 

bom tempo, que eu trabalhei com ela lá em Juiz de Fora, depois 

eles foram transferidos para Vassouras e eu fui junto com eles. Eu 

acho que eu devo ter ficado até uns doze, treze anos, por aí. 

Porque logo depois que eu voltei pra Juiz de Fora, eu vim pro 

Rio”.  

 

Mesmo passando muitos anos se dedicando ao trabalho doméstico, seja 

como babá ou como faxineira, sua carteira de trabalho nunca foi assinada pelas 

famílias que a exploraram e, de acordo com a entrevistada, essa era uma prática 

comum. Por volta dos 23 anos de idade, Maria já era mãe de dois filhos e começou 

a trabalhar na Piracema, em 1989, onde permaneceu durante um ano e meio.  

Ela estava desempregada e uma amiga lhe contou que a fábrica de sardinhas 

estava contratando. Ela e mais três amigas conseguiram o emprego. Maria* foi 

trabalhar no que ela chamou de “cortação” e mesmo com dificuldades de lembrar 

sobre o quanto recebia de remuneração, afirmou que devia ser um salário-mínimo:  

 

“Eu acho assim, pela minha lembrança, devia ser o mínimo 

porque não era tão pouco assim também. Porque na época eu já 

tinha dois filhos, pagava aluguel, me mantinha com meu salário 

já”.  
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A referência de Maria de que o salário-mínimo pago pela fábrica de 

sardinha “não era tão pouco assim” para sustentar uma família é parte de uma 

construção social reforçada pela sua própria vivência de exploração enquanto 

mulher negra. O trabalho doméstico no Brasil tem suas origens na escravidão, 

quando muitas escravas eram afastadas de suas famílias e da lavoura para 

trabalharem na Casa Grande, exercendo a função de cozinheiras, arrumadeiras, 

amas de leite, entre outras. Sempre em jornadas extensas, sem folga e sendo 

abusadas sexualmente pelos seus senhores. 

Mesmo após a abolição, essa prática continuou sendo perpetuada pelas 

gerações seguintes, que, ao desqualificarem o ser negro, atribuíam a esse as 

funções mais desvalorizadas na sociedade para, consequentemente, negar-lhe 

direitos. As mulheres, ainda meninas, sofrem nos dias de hoje com trabalho 

doméstico realizado em lares em troca de uma cama e um prato de comida. E a 

história de Maria* mostra que ela foi parte desse ciclo perverso que usa o racismo 

para explorar o trabalho de mulheres negras, roubando-lhes a infância, educação, 

autoestima e rebaixando suas expectativas em relação ao mundo do trabalho.  

Para Maria*, ganhar um salário-mínimo não era tão pouco assim, mesmo 

sem ter a carteira de trabalho assinada, pois ela vinha de vivências de exploração 

ocorridas em um espaço privado denominado culturalmente como “casa de 

família” e por várias vezes reproduzido durante a entrevista. Essa expressão, usada 

corriqueiramente, tem como objetivo ocultar a realidade de exploração e forjar 

uma afetividade, visando docilizar a relação de subordinação. 

A passagem de Maria* do trabalho doméstico para o trabalho fabril 

significou para ela ter contato com um outro aspecto do mundo do trabalho, na 

qual a atividade cotidiana desempenhada coletivamente e o convívio com outras 

mulheres trabalhadoras na mesma condição que a sua assumiu o sentido de alegria. 

Ela lembra com saudosismo da sua relação com as outras colegas de trabalho, em 

especial do intervalo do almoço: “A gente ficava sentada na calçada batendo 

papo”, uma prática ainda presente nos dias atuais. 

Ao recordar sobre como era o processo produtivo da sardinha enlatada, 

Maria* revelou que, na época, o corte da sardinha era realizado pela máquina e que 
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ela não lembrava de manipular com as mãos nenhum objeto cortante para essa 

finalidade. 

 

Porque era numa esteira e ficava quatro pessoas de um lado, 

quatro de outro. Ela [a sardinha] vinha no meio da esteira, a gente 

tinha que pegar e jogar elas nos canudinhos […] era a máquina 

que cortava, a gente só encaixava as sardinhas com a cabeça na 

direção. Lá no final tinha a lâmina que cortava. 

 

 

Maria* disse que, na época, a empresa não estabelecia metas de 

produtividade para os trabalhadores mas mantinha um encarregado, que no seu 

setor era um homem, observando o ritmo de trabalho das mulheres. Maria 

desconfia que ela tenha sido considerada uma trabalhadora “lenta” e por isso tenha 

sido demitida em pouco tempo. 

A entrevistada disse inicialmente não lembrar se sua carteira de trabalho 

havia sido assinada pela fábrica de sardinhas. Durante a entrevista, ela decidiu 

entrar no quarto, procurar nos seus documentos e achou suas duas únicas carteiras 

de trabalho. Nas páginas amareladas não constava nenhum registro dessas duas 

empresas. O que comprovou que sua carteira de trabalho não foi assinada na época. 

Ao ser questionada sobre o respeito aos seus direitos, ela respondeu:  

 

“Não, na época pra te dizer a verdade eu nem tinha essa noção. 

Assim de direitos. Eu entrei lá na fábrica e trabalhava da forma 

que eles exigiam, entendeu? Tipo, chegava no horário certo, saía 

pro almoço no horário certo, voltar no horário certo. É trabalhar e 

receber meu trabalho no final do mês, eu acho que não é igual 

hoje, hoje eu tenho mais preocupação de estar com meu cartão-

alimentação, essas coisas, meus direitos direitinho, hoje eu tenho 

essa preocupação, naquela época eu não tinha não. Acho que era a 

necessidade de trabalhar, eu já tinha dois filhos”.  

 

Antes da Piracema, Maria* trabalhou em outra fábrica de sardinha na região 

do Contorno em Niterói, mas não lembrava o nome da empresa. Disse que ficou 

pouquíssimo tempo nesta empresa, pois quando entrou, ainda estava de resguardo 

do seu segundo filho. Para conseguir a vaga, precisou omitir seu estado de saúde, o 

que foi descoberto pelos colegas de trabalho e, em seguida, gerou sua demissão.  

  

“Eu fui pra lá, eu fui pra essa, só que nessa, eu tava de resguardo, 

por isso que eu me confundo, porque essa daqui eu trabalhei por 
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muito pouco tempo. Porque o meu leite enfebrou. Aí as meninas 

não deixaram, fizeram um alvoroço danado, porque eu usava 

fralda com medo de vazar, o leite empedrava e faz tipo um tumor 

embaixo. […] E o meu vazou, no que eu fui tirar a fralda, ele 

vazou, no que eu puxei a fralda saiu aquele, ah é o leite, mas tipo 

um pus tudo amarelado. Aí as meninas fizeram um salseira 

danada, aí eles me mandaram embora por isso, porque eu tava de 

resguardo e não podia estar trabalhando”.  

 

 

As vivências relacionadas com a maternidade fazem parte de toda a 

entrevista de Maria*, seja como filha, mãe ou avó, e colocam em exposição as 

necessidades de sobrevivência da mulher, negra e mãe. Assim como sua própria 

mãe, também criou seus filhos sem um companheiro no cotidiano da família, e 

demonstrou estar extremamente preocupada com as experiências da filha, hoje 

casada e mãe de cinco filhos. 

O que esta entrevista confirmou é que as questões de gênero e raça estarão 

presentes em toda a pesquisa de campo, porque se relacionam diretamente com o 

mundo do trabalho. No caso de Maria*, as dificuldades enfrentadas a partir das 

vivências de maternidade podem indicar um perfil das trabalhadoras da fábrica, 

conscientemente estimulado pela empresa no momento da contratação. Essas 

mulheres, mães e negras, passam a ser extremamente exploradas nas suas relações 

de trabalho e muitas vezes se sujeitam ao trabalho informal como forma de garantir 

uma renda mínima que seja possível conciliar a jornada de trabalho com a 

convivência com o filho. As mulheres trabalhadoras sofrem assim, com maior 

intensidade, o peso das desigualdades de gênero, por ser uma opressão combinada 

com o fator exploração. O oprimido tem seu campo de opções reduzido, sendo 

objeto de um processo de dominação-exploração.234  

Diante desse aspecto, refletir sobre a maternidade vivida por essas mulheres 

significa, em um primeiro momento, reconhecer que historicamente as mulheres 

são vistas como as responsáveis pelos cuidados das crianças. A exigência de uma 

maternidade abnegada e dedicada é vista como uma cobrança natural, que deve ser 

inerente à mulher. A mulher seria, assim, dotada de um instinto maternal desde o 

seu nascimento. O instinto maternal é percebido como um dom e parte das 

                                                 
234 SAFFIOTI, Heleieth B. “Pósfácio: Conceituando Gênero”. In: Saffioti, H., Munhoz-Vargas, M. (orgs). 

Mulher Brasileira é assim. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; Brasília: UNICEF, 1994, p. 277.  
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características biológicas e fisiológicas da mulher. Esse poder não teria sido 

destinado igualmente aos homens, pois a suposta aptidão para cuidar e educar é 

vista como uma exclusividade das mulheres. 

A construção social da maternidade é parte integrante das desigualdades de 

gênero e raça. A categoria gênero indica uma rejeição ao determinismo biológico, 

implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”.235 O seu uso rejeita 

explicitamente as justificativas biológicas. O gênero se torna uma maneira de 

indicar as construções sociais – a criação inteiramente social das ideias sobre os 

papéis sociais destinados aos homens e às mulheres. Nesse mesmo sentido, 

Bourdieu aponta: 

 
A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo 

masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença 

anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como uma 

justificativa natural da diferença socialmente construída entre os 

gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho.236 

 

No entanto, é possível ainda notar que existe uma cobrança maior em 

relação ao enquadramento das mulheres em uma maternidade socialmente 

desvalorizada quando se observa de forma consubstanciada as questões de gênero, 

raça e classe. As mulheres trabalhadoras negras, pertencentes às frações mais 

pauperizadas da classe, por experimentarem vivências de solidão, sendo 

constantemente abandonadas pelos genitores de seus filhos e desamparadas pelo 

Estado, precisam desenvolver entre si mecanismos de sobrevivência.  

A chave dessa entrevista era desvendar como essa mulher, moradora de uma 

residência alugada na favela, com dois filhos e cinco netos, conseguiu sobreviver a 

uma vida inteira de exploração e negação de seus direitos básicos como 

trabalhadora. Este talvez fosse o maior ensinamento que a história de vida e 

trabalho de Maria* poderia trazer. 

Ao terminar a entrevista, ela convidou esta pesquisadora para sentar em um 

bar que fica a alguns metros de sua casa para tomar uma bebida. Lá estavam 

algumas amigas de Maria*, todas na mesma faixa etária, negras, mães e avós. 

                                                 
235 SOTT, Joan. Gênero: Uma Categoria Útil para a Análise Histórica. Traduzido pela SOS: Corpo e 

Cidadania. Recife, 1990.  
236 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2009, p.20. 
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Todas elas disseram já terem conhecido uma colega ou amiga que já trabalhou na 

fábrica de sardinha. 

Foi naquele momento de informalidade e descontração, com gravador 

desligado, que percebi que existia entre elas uma cumplicidade e capacidade de 

organização coletiva com o cuidado dos filhos, divisão dos alimentos e apoio 

emocional que garantia a sobrevivência de todas, apesar da pobreza e das 

dificuldades enfrentadas na vida. 

Maria* e suas amigas nunca foram a uma manifestação. Poderiam 

desconhecer o movimento sindical por não terem tido a experiência de um 

sindicato atuante ou nunca terem tido contato com o feminismo. Mas sabiam que a 

organização de classe que construíram era articulada, sólida e solidária. Elas 

criaram os filhos coletivamente, alimentaram umas às outras nos momentos de 

necessidade e compartilharam uma vida em comum, mesmo não tendo laços de 

sangue entre si. E essa rede de cuidados ajudou a construir a subjetividade de cada 

uma delas.  

Atualmente Maria* trabalha no setor de serviços, como encarregada em 

uma empresa que terceiriza mão de obra para limpeza em um prédio comercial na 

zona sul do Rio de Janeiro. Considera que sua vida melhorou porque hoje tem seus 

direitos garantidos, embora fique triste ao lembrar que suas possibilidades de 

ascensão hierárquica na empresa atual sejam limitadas pelo pouco tempo de 

estudo. Maria gostaria de ser supervisora para poder aumentar a renda, mas como 

só estudou até os quatorze anos, quando terminou a quinta série, o cargo não pode 

ser ocupado por ela. Mesmo carregando essa frustração, Maria* sente-se feliz. 

 

3.6 - A coerção na piracema: “Só falta o chicote!” 

 

Ao retornar à fábrica em julho de 2017, havia surgido um novo elemento 

nas relações de trabalho desenvolvidas na Piracema. De acordo com os relatos, em 

março a maioria dos trabalhadores teve sua carteira de trabalho assinada pela 

empresa Costa Marine. A formalização dos direitos transformou o lugar do silêncio 

ou das poucas palavras em conversas um pouco mais prolongadas. Os 

trabalhadores tornaram-se mais dispostos a falar. 
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A formalização de direitos permitiu que os trabalhadores se sentissem mais 

seguros para colaborar com a pesquisa. O medo de represália continuava existindo, 

assim como a geração mais antiga na fábrica permanecia agindo como se 

aceitassem pacificamente as práticas de exploração adotadas. Mas um setor jovem, 

com pouco tempo de vínculo com o local, decidiu se expressar.  

O resultado desse novo momento no campo se concretizou com a realização 

de uma entrevista com duas trabalhadoras da fábrica, que conheci na porta do 

estabelecimento, o que significou um passo positivo para essa pesquisa. O 

encontro aconteceu em um shopping de São Gonçalo, localizado no centro 

comercial do bairro de Alcântara, a pedido das entrevistadas, em um sábado pela 

manhã. Cristina* e Paola* são amigas e trabalham juntas no setor de enlatamento.  

Cristina* possui 24 anos, não se declara negra e nem branca; como ela 

disse: “uma mistura aí”. Contou que sua infância foi marcada pela violência 

doméstica. Sua mãe era faxineira e apanhava do pai. Viajou para o Rio de Janeiro 

para encontrar a mãe, que estava fugindo do seu pai. A separação ocorreu após o 

pai ter fraturado um osso de sua mãe no último episódio de violência. O pai era 

analfabeto e a mãe só estudou até a primeira série. Cristina* já manteve vários 

relacionamentos afetivos e na época da entrevista estava casada e com dois filhos.  

O primeiro trabalho de Cristina* foi aos quinze anos, como ajudante de 

costureira em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro. Ela não admite que esta 

experiência possa ser chamada de trabalho, pois de acordo com sua fala, a jornada 

era meio período, das 7 às 16 horas, indo depois para a escola. Antes de ser 

contratada pela Piracema, trabalhou como cuidadora de idoso, mas conta que o 

salário era baixo e que muitas vezes sofreu com agressões desferidas pela idosa 

que cuidava. Quando foi demitida desse emprego, ficou um ano desempregada e “o 

único lugar que eu achei foi na Piracema, foi lá. Aí eu botei meu currículo – fiz a 

ficha na verdade, né? Uma semana depois me chamaram”.  

Já Paola* nasceu em São Gonçalo, se declarou negra e lésbica. Foi para 

entrevista acompanhada da sua namorada. Sua mãe era doméstica e seu pai 

trabalhava em uma marmoraria. Após ouvir as histórias de Cristina* sobre a 

violência sofrida quando criança, contou que sua infância foi tranquila, não passou 

por dificuldades e disse que seus pais estavam juntos até aquela data. Desconhecia 
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quantos anos de estudo eles tinham, embora identificasse que ambos sabiam ler e 

escrever. 

Paola* afirma já ter trabalhado em vários lugares no setor de serviços, como 

depósito, loja de roupas, casa de ração, mas sempre sem a carteira assinada. Um 

dos lugares em que trabalhou foi no supermercado, aos dezoito anos, onde sofreu 

assédio sexual de um supervisor. Por não aceitar e também denunciar essa 

violência, foi punida com a transferência para uma unidade distante. Após 

questionar essa mudança, retornou para a unidade de origem mas acabou pedindo 

demissão. Como nova punição, teve a carteira de trabalho retida pelo empregador 

durante quatro meses. 

Na Piracema, ambas encontraram uma oportunidade de renda em um 

momento em que estavam vivendo as mazelas do desemprego. Elas acreditam que 

foram chamadas para trabalhar na fábrica por motivos diferentes. Cristina*, que 

tem somente o ensino fundamental, acha que a pouca idade contou muito na 

decisão do empregador, que, em sua opinião, prefere jovens para aguentar a rotina 

pesada de trabalho. Mas Paola* pensa que a sua escolaridade é que foi 

determinante, pois ela estudou até o terceiro ano do ensino fundamental.  

Cristina* trabalha na Piracema há dez meses e Paola*, há um ano e quatro 

meses. Ambas começaram a trabalhar na fábrica sem a carteira de trabalho 

assinada, ainda quando a fábrica funcionava como uma cooperativa. Elas disseram 

ter consciência de que teriam vínculo com a cooperativa desde o início da 

contratação ainda que não soubessem que este vínculo significaria a não assinatura 

de suas carteiras. Em março de 2017, a Costa Marine ampliou sua participação na 

produção e assumiu o contrato de trabalho com a maioria dos trabalhadores do 

local, inclusive das duas. 

Paola* contou que, desde o início, na época da cooperativa, o combinado 

foi que ela trabalharia em uma jornada de doze horas diárias, das 7 às 19 horas, e 

que o pagamento seria de um salário-mínimo, fixado em R$ 880,00. Disse ainda: 

 

“É, nunca recebi isso, o máximo que eu recebi ali foi seiscentos 

reais, mesmo assim, eu achei que tava errada, que tinha que vim 

mais e fui falar com a encarregada. Ela disse que estava errado, 

que ela tinha botado o dinheiro a mais no meu pagamento. [risos 

da namorada de Paola]. Aí ficou por isso mesmo. Aí, depois no 

mês seguinte, veio uma quantia bem baixa mesmo. Aí eu não sei 
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se tinha descontado o dinheiro, né?, que ela disse que botou a 

mais, também nem procurei saber não, deixei pra lá. 

 

Por sua vez, Cristina* relatou que o acertado com ela no momento da 

contratação seria o horário das 7 às 17 horas, sendo necessário, às vezes, ficar até 

as 19 horas. Mas que desde o início sua jornada foi de 7 às 19 horas, assim como 

Paola* narrou. Cristina* contou ainda que já houve casos de trabalhadores saírem 

da fábrica às 23 horas e que o pagamento da hora-extra era no valor de quatro 

reais. Disse que lhe prometeram um salário de R$ 880,00 mais uma cesta básica, 

que só fora paga uma única vez. A cesta básica seria um prêmio dado aos 

trabalhadores que não faltam o trabalho, e como ela precisava se ausentar uma vez 

por mês para ir ao médico, não recebia o benefício, mesmo apresentando atestado.   

No setor de enlatamento, Paola* e Cristina* descrevem que trabalham em 

pé o tempo todo, sob um forte cheiro exalado pelas sardinhas do tipo maromba, 

lage e boca torta, sendo que essa última elas classificam como fedida e com gosto 

de lama. Descrevem ainda que são muito cobradas em relação à produtividade. 

Cada trabalhador precisa enlatar cinco caixas por hora ou quarenta  por dia. Cada 

caixa possui entre 160 a 180 latas de sardinhas. A partir dessa fala, pode -se 

calcular que em uma jornada de oito horas diárias, um trabalhador seja responsável 

por cerca de 6.400 a 7.200 latas por dia, ressaltando que o depoimento colhido 

revela que a jornada de trabalho costuma ser mais extensa.  

Para manter esse ritmo de produtividade, o controle do tempo era exercido 

mediante coerção. As duas trabalhadoras narraram que as encarregadas 

controlavam o tempo que elas demoravam no banheiro ou para fumar, permitindo 

apenas dois minutos de pausa aproximadamente. E o mecanismo de ameaça era ir 

atrás da pessoa ou das pessoas e dizer “Titanic vai passar”, que era o mesmo que 

dizer “a barca vai passar”, em referência a uma expressão usada pelos 

trabalhadores da fábrica para avisar uns aos outros sobre possíveis demissões.  

 

Cristina*: É muita exploração. 

Paola*: Exploração mesmo. Só falta o chicote em mim. 

Cristina*: Assim… [gestos de chicotada] 

Paola*: E amarrar seu pé na mesa. 

Cristina*: Lá não é que é o fim do mundo, que é o pior emprego 

do mundo, não é. Assim, o tratamento que eles tem com vocês é 

péssimo, te trata como um bicho, como um animal. E fora que 
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você entra às sete da manhã, eles te dão um café preto e um pão 

com epa, se abrir “epa! Não tem nada!”.[Risos] 

 

Paola* e Cristina* aprenderam o serviço em meio aos gritos da encarregada. 

De acordo com elas, na fábrica existem chefias que recorrentemente humilham as 

trabalhadoras, xingando-as de burras e idiotas. Admitem que nem todas as 

superiores hierárquicas agem dessa forma e recordaram juntas os nomes de 

mulheres aos quais elas sentem afetividade, ainda que exerçam função de 

encarregadas. Mas pontuaram que muitas encarregadas tem medo de sofrer 

represálias das outras trabalhadoras. 

 

Cristina*: Agora, os encarregados têm medo de funcionário. 

Paola*: Verdade, tem que ter mesmo. 

Cristina*: Coisa mais difícil minha filha, lá é muito difícil, que 

cada mulher que tem lá, cada jaburu. 

Entrevistadora: Por que? 

Cristina*: Porque lá – ah como é que fala? – a fama das mulheres 

lá quando eu entrei me falaram assim “olha, cuidado com as 

mulher, que aqui corta a cara, faz e acontece”. No fundo não é 

isso tudo, é só você não mexer com ninguém, ficar no seu canto, 

quieta. Mas, realmente tem mulher lá que… se deixar, não sai 

mesmo 

Entrevistadora: É? 

Cristina*: A nossa supervisora, que é a que grita, ela não… não 

vai embora sozinha não, minha filha. 

Paola*: Não vai, ela tem medo. 

Cristina*: Ela fica lá fora esperando alguém pra ir embora, se ela 

vê um carro, ela corre muito, meu deus como aquela mulher 

corre. E ela grita muito. 

Entrevistadora: Sério?  

Cristina*: Porque ela humilha as pessoas, entendeu? Tem uma 

mulher lá que deu um tapa na cara dela e foi embora, pediu 

demissão, porque ela humilhou a mulher, chamou a mulher de 

burra. [pausa breve] Ela ficou chamando, a mulher deu um tapa 

na cara dela e foi embora. 
 

Além do assédio moral, ambas responderam que também já sofreram com o 

assédio sexual. Cristina* contou que foi assediada por um encarregado, que lhe 

disse que “cavalo preso também pasta”, se referindo a sua condição de casada. 

Paola* contou que também fora constantemente abordada por um homem, que ela 

não identificou durante a entrevista se era chefe de algum setor, e que sua 

orientação sexual era desrespeitada por essa pessoa, que esbravejava “eu te faço 

virar mulher”. 
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As tensões nas relações sociais entre os trabalhadores aparecem em outros 

momentos da entrevista, quando o assunto é LGBTfobia. Mesmo tendo descrito 

uma situação de lesbofóbia, Paola* afirmou que o preconceito não era um 

problema, pois seria uma questão tranquila no trato cotidiano em razão da 

quantidade de trabalhadores gays, lésbicas e bissexuais; até mesmo as 

encarregadas se enquadrariam neste perfil. No entanto, em vários trechos é 

possível perceber que Cristina* e Paola* possuem dificuldades de aceitar a 

presença de pessoas transgêneras no ambiente de trabalho, que são algumas vezes 

tratadas com deboche e risos pelas duas, em relação à vestimenta, sob o rótulo de 

“traveco”, revelando que a identidade sexual era uma questão conflituosa. 

Sobre as condições de trabalho, uma das principais reclamações das 

entrevistadas era em relação à alimentação oferecida pela empresa. Além de se 

queixarem do café da manhã, por ser apenas um café preto e um pão puro e sem 

recheio, as duas relataram que a comida servida nos horários das refeições deixa a 

desejar, tanto na diversidade do cardápio quanto na qualidade e forma de preparo. 

Lamentaram que um trabalhador achou um “bicho” na quentinha do almoço e 

atribuem essa situação a falta de higiene na cozinha da fábrica. Relataram ainda 

que suspeitam que o gelo servido no suco do lanche da tarde seja o mesmo usado 

para resfriar a sardinha. Elas disseram que nunca bebem esse suco, pois 

desconfiam de que o gelo seria contaminado com amônia, substância utilizada no 

congelamento da sardinha para preservação da temperatura.  

Os problemas vividos envolvendo a temática da segurança no trabalho 

também aparecem nas falas. Paola e Cristina contaram que as luvas emborrachadas 

fornecidas pela empresa são frágeis e que não resistem às lâminas afiadas das latas, 

acarretando cortes constantes nos dedos. A ausência de proteção para garantir a 

integridade física nos momentos de acidentes também é sentida pelas duas 

trabalhadoras:  

 

Cristina*: A amônia, ela explode às vezes, a gente tem que sair 

correndo porque aquilo arde o olho, arde a garganta, todo mundo 

correndo lá pra fora, aí eles mandam entrar de novo, “entra todo 

mundo”. 

Paola*: Eu não entro, que me dá falta de ar.  
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Além disso, diferentemente da Coqueiro, onde o sindicato conquistou 

efetivamente um carro de plantão para socorrer os acidentados, na Piracema as 

entrevistadas narraram que o atendimento aos acidentados é demorado.  

 

Cristina*: Olha, [vou] te contar uma história triste, que nós 

temos um conhecido lá. Ele se acidentou pegando uma caixa de 

pé, uma caixa de resíduo. Tava muito pesada, travou a coluna 

dele. Não conseguia andar, Então alguns amigos pegaram ele e 

colocaram ele deitado num banco. Isso eram 8 horas da manhã. 

Pegaram ele e colocaram num… numa maca que eles tem lá. 

Botaram lá fora, na porta do vestiário, de 8 da manhã até meio 

dia, até a ambulância chegar. 

 

Quando perguntadas sobre o que elas acreditavam mudava a vida dos 

trabalhadores, se acreditavam nas forças das lutas e resistências, como, por 

exemplo, as greves, as respostas foram imediatas: nenhuma construção de 

referência na luta coletiva e sindical. A vontade de reação cedeu ao medo do 

desemprego, por não encontrarem respaldo nas colegas de trabalho e no sindicato. 

 

Cristina*: Se calar e trabalhar.  

Entrevistadora: É? Isso muda a vida? 

Cristina*: A minoria não tem… não tem voz. Então é como 

aquele ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então eu vou 

abrir a boca, ela vai abrir a boca, vai acontecer o quê? 

Paola*: Vamo pro olho da rua… 

Cristina*: Vamo pro olho da rua! Vamo ficar desempregado 

porque a gente tá falando o que não tem que se falar, né? 

 

É o medo da repressão e do desemprego que freia quaisquer iniciativas na 

busca por direitos e melhores condições de trabalho, o que também se expressa na 

falta de referência na luta coletiva. Elas nunca viveram uma greve, nunca 

estiveram em contato com um sindicato ou movimento social que fosse atuante 

cotidianamente e organizasse politicamente os trabalhadores. E essa ausência tem 

consequências para a sobreposição do medo e a sensação de atomização das 

necessidades e reivindicações. Mesmo assim, Paola* e Cristina* expressaram, em 

um outro momento da entrevista, que já sentiram vontade de fazer greve uma vez, 

quando os salários estavam atrasados, mas não encontraram nas suas colegas de 

trabalho a mesma disposição e isso as fragilizou, quebrou sua vontade de resistir.  

Essa indignação com o desrespeito aos seus direitos não era sentida da 

mesma forma por todas as trabalhadoras, de acordo com as entrevistadas. Na época 
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da cooperativa, Cristina* narrou que não aceitava trabalhar sem a carteira de 

trabalho assinada e revelou que as mulheres mais velhas não se importavam com o 

fato, por já terem conquistado o direito à aposentadoria. 

 

“Bom, as pessoas como nós – assim jovens – que querem assinar 

a carteira. Ficava todo mundo indignado, claro, reclamando que 

não tem carteira assinada e tal. Mas as mulheres que já estavam 

mais senhoras, por exemplo, elas são aposentadas, muitas 

senhoras ali são aposentadas, eram aposentadas já e tavam 

fazendo só um extra mesmo ali, então não se importavam com 

carteira. Nós pensamos em fazer rebelião lá dentro”.  

 

O que chama mais a atenção nesta entrevista, e que se relaciona diretamente 

com o tema proposto, é a percepção das duas trabalhadoras sobre o tema dos 

direitos. A análise das histórias de vida de Paola* e Cristina* no mundo do 

trabalho revela que se está diante de uma nova geração na fábrica, que conserva do 

passado a permanência da desproteção jurídica como um padrão imposto mas que 

demonstra a vontade de mudar esse quadro. O trabalho sem a carteira assinada era 

a regra para essas trabalhadoras em suas histórias de vida. Estava-se diante de duas 

mulheres que viveram o desemprego e o trabalho em desrespeito à legislação, 

assim como Maria*, nossa entrevistada que trabalhou na Piracema no final da 

década de 1980. 

Mas, ao contrário de Maria*, elas tinham certeza de que eram muito 

exploradas e o quanto isso pesava para suas vidas. Sabiam do lugar que ocupavam 

como trabalhadoras na produção do valor e mesmo a felicidade do convívio com 

outras mulheres não amenizava subjetivamente o caráter negativo das relações de 

trabalho na fábrica. O uso da palavra “chicote” em suas falas não representava  a 

violência física praticada diretamente contra seus corpos. O chicote era uma 

simbologia para descrever o tratamento de controle, fiscalização, ameaça e 

coerção. 

 

3.7 - A Coqueiro: muros e portões 

 

Como visto anteriormente, a fábrica da Coqueiro é uma importante unidade 

produtiva localizada no bairro do Porto Velho, pertencente ao grupo transnacional 

Camil Alimentos desde 2011.  
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A pesquisa de campo na porta desta fábrica não se revelou muito produtiva . 

tendo em vista que os grandes portões da fábrica dificultam a abordagem dos 

trabalhadores quando estes estão chegando ao trabalho. Diferente da Piracema, 

onde a rua é um local de transição entre o refeitório, o vestiário, a sala do cartão de 

ponto e os demais setores do processo produtivo, na Coqueiro, a via  pública não é 

lugar de parada dos trabalhadores, obstaculizando a abordagem aos trabalhadores. 

Além disso, os trabalhadores da Piracema possuem um hábito de ficarem na 

rua durante os intervalos ou ainda quando precisam fumar e descansar. Essa 

possibilidade de sair da fábrica é facilitada pelo próprio modelo de construção 

fragmentada, enquanto que na Coqueiro tem-se uma estrutura centralizada e 

fechada, na qual o trabalhador desce do ônibus, anda alguns poucos metros e entra 

na fábrica de onde só irá sair ao final do dia.  

Mas, apesar dos grandes muros e portões, foi possível observar algumas 

similaridades e diferenças no perfil dos trabalhadores. A primeira diferença notória 

é em relação ao perfil de raça e gênero. Os trabalhadores da Coqueiro são mais 

brancos do que em relação à Piracema. Além disso, existe um equilíbrio maior 

entre mulheres e homens, ainda que estes não desempenhem as mesmas funções e 

estejam limitados pela imposição de uma divisão sexual do trabalho. Estes dados 

servem como parâmetros que indicariam a existência de uma maior proteção 

jurídica aos trabalhadores.  

Outro dado importante observado na Coqueiro é a quantidade de 

trabalhadores, muito maior do que o verificado na Piracema. Não se pode, nesta 

pesquisa, concluir sobre o número exato de trabalhadores contratados por cada 

uma desses empresas. No entanto, é possível presumir que na Piracema trabalhem 

umas 300 pessoas, somando-se todos os turnos, enquanto na Coqueiro tenha-se por 

volta de 600 trabalhadores.  

As poucas conversas realizadas na entrada dos trabalhadores, às 6 da 

manhã, demonstraram que eles possuem a carteira de trabalho assinada e uma série 

de outros direitos. Por isso, diziam gostar de trabalhar na empresa e terem muito 

medo de perder o posto de trabalho, que, de acordo com eles, seria uma raridade.  

 

3.8 - Ter direitos é um privilégio? 
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Com essas primeiras impressões, conseguiu-se convencer um dos 

trabalhadores a colaborar com a pesquisa concedendo uma entrevista. Destaca-se 

que essa disposição para se abrir foi possibilitada pela intervenção de um 

metalúrgico do Rio de Janeiro, conhecido em comum deste trabalhador e da 

pesquisadora.  

A entrevista aconteceu com Raimundo*, operário da Coqueiro, em setembro 

de 2016. O entrevistado convidou para conhecer sua casa, localizada no bairro do 

Jardim Catarina em São Gonçalo. Este é considerado o maior bairro da América 

Latina. É uma região periférica de crescimento acelerado e sem infraestrutura, o 

que pode ser comprovado pela ausência de ruas asfaltadas na maior parte do trajeto 

até a casa de Raimundo. 

Mesmo sendo feriado, Raimundo encontrava-se trabalhando. O trabalhador 

estava reformando a varanda que dava para quintal, trocando sozinho o piso do 

cômodo onde transcorreu a maior parte do tempo dessa entrevista, ainda que a 

pesquisadora tenha sido convidada para conhecer toda a casa. A esposa de 

Raimundo ficou na cozinha fazendo comida para a família, que incluía filhos e 

netos. 

A casa era grande, com quintal e piscina, um padrão mais elevado de 

conforto do que a média do local. Raimundo se orgulhava de ter construído e feito 

melhorias em parte daquele imóvel, em especial da piscina nos fundos. 

Raimundo possuía 53 anos e se autodeclarou negro. Trabalha na Coqueiro 

há 25 anos. Começou como auxiliar de produção e hoje trabalha no setor de 

estamparia das latas, além de operar várias outras máquinas durante a jornada. 

Logo no início da entrevista, Raimundo se emocionou ao contar que teve 

uma infância muito difícil e chegou a passar fome depois que seus pais morreram 

ainda quando era um adolescente. Disse ainda que começou a trabalhar cedo como 

pedreiro e não tinha, na época, a carteira assinada.  

O entrevistado contou ainda que um amigo lhe ajudou a conseguir o 

emprego na Coqueiro, quando seu filho estava para nascer. Lembrou sorridente da 

felicidade que aquele emprego lhe trouxe na época. Depois de trabalhar desde os 

13 anos de idade como pedreiro em pequenas obras, em regime de empreitada, foi 

a primeira vez que Raimundo teria sua carteira assinada, para um emprego estável 

e duradouro, somente aos 28 anos de idade. 
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Quando perguntado sobre qual a razão que ele atribui ao fato de ter 

conseguido se manter no mesmo emprego por mais de duas décadas, ele não 

hesitou em responder:  

“Empenho no trabalho. Porque se focava muito nas pessoas que 

não faltavam. Por exemplo, lá tem muito trabalho aos sábados e 

domingos, já que lá não para. Trabalha-se de segunda a segunda. 

Aí eles pediam: “trabalha sábado? Trabalha domingo? Trabalha 

feriado?”, mas sempre com adicional, 100%. Isso motiva as 

pessoas a trabalharem sábados e domingos.” 

 

O entrevistado não enxergava maiores problemas em trabalhar aos sábados, 

domingos e feriados para se manter no emprego. Sua história de vida e exploração 

faziam-no acreditar que todo esse esforço valia a pena em nome de um trabalho 

formalizado. 

Raimundo contou, ainda, que em seu bairro a maioria das pessoas estavam 

desempregadas ou vivendo de “bicos”. Contou que um vizinho estava naquele dia 

inaugurando um pequeno salão de beleza no bairro para cortar o cabelo da 

vizinhança. Escolheu o caminho do trabalho por conta própria para driblar o 

desemprego. 

Disse que nas outras fábricas de sardinha da cidade a situação dos 

trabalhadores era precária. Em especial, na fábrica Piracema, onde ele possuía 

amigos que relataram não terem a carteira assinada e nenhum tipo de benefício. E, 

quando comparava suas relações de trabalho com a desses outros tantos 

trabalhadores a sua volta em situação de informalidade, Raimundo sentia que sua 

vida havia melhorado muito depois que entrou na Coqueiro, inclusive a construção 

da piscina no quintal da sua casa passou a ser um grande motivo de orgulho para o 

entrevistado. Simbolizava subjetivamente sua ascensão social . 

  

 
“Melhorou, sim... E as coisas melhoraram muito... eu tenho meu 

carrinho, aquela bacia d’água ali atrás (uma piscina). Tudo isso 

resultado do meu trabalho.” 
 

Mas o que mais chamava a atenção conforme sua história foi sendo narrada 

era o fato de que todas às vezes que Raimundo se referia a algum direito seu 

conquistado, como auxílio transporte, auxílio saúde e 13º salário, o trabalhador 

utilizava o termo regalia ou privilégio. Um exemplo disso, foi o momento em que 
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perguntado se trocaria seu emprego na Coqueiro por outro em alguma fábrica de 

sardinha de São Gonçalo, respondeu:  

 

“Não. Porque não tem benefício nenhum. Você sai de onde você 

tem alguma regalia, como plano de saúde, Rio Card, vale-

alimentação nos outros, eu não tenho”. (Grifo nosso) 

 

Em vários outros momentos da entrevista Raimundo utilizou o termo 

“regalia” para descrever a efetivação dos direitos conquistados pela sua categoria, 

seja pela legislação ou pelos acordos firmados pelo sindicato. De acordo com o 

dicionário, essa palavra significa: 

 

REGALIA: S.F. Privilégio que certas pessoas têm em relação a 

outras: regalias políticas. Direito característico e inerente das 

pessoas que fazem parte da realeza.237 

 

Raimundo não quis declarar sua renda, mas afirmou que ganhava R$ 8,20 

por hora. Em visita ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação 

e Afins, foi informado que a empresa Camil/Coqueiro pagava 220 horas em regra 

por mês aos seus empregados e R$ 87,00 de auxilio alimentação, o que faz crer que 

a soma do salário de Raimundo mais os benefícios deve somar em torno de 2 a 3 

salários mínimos. 

Levando em consideração o local onde mora, raça, renda familiar e a 

jornada de trabalho, Raimundo estava longe de ser uma pessoa privilegiada, no 

sentido literal e social do termo. Mas esse sentimento de ter regalias se justificava 

pelo contexto social no qual vive e os paradigmas de trabalho que foram sendo 

construídos ao longo da sua vida. 

Raimundo não conhecia de perto outra realidade que não fosse  a sua. 

Durante a entrevista, em momento nenhum ele comparou suas relações de trabalho 

com as das outras fábricas de grande porte espalhadas pelo Brasil. O operário 

usava o termo regalia dentro da sua experiência individual e subjetiva, ao se 

comparar com os operários das outras duas fábricas de sua cidade, além dos seus 

vizinhos. Se todos a sua volta estavam desempregados ou na informalidade, essa 

                                                 
237 DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/regalia/>. 

Acesso realizado em 04/11/2016. 
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situação foi naturalizada a tal ponto que sua percepção sobre a condição de 

trabalhador explorado foi modificada. 

O entrevistado era muito grato à Coqueiro pois, recentemente, a empresa 

tinha lhe fornecido meios para avançar na sua formação escolar e completar o 

segundo grau, o que para Raimundo foi sinônimo de muita alegria, ainda que sua 

expectativa seja a aposentadoria. 

Sobre o sindicato, o entrevistado declarou não ser sindicalizado e disse não 

ter vontade de participar das atividades da entidade. Relatou que na Coqueiro 

existiam trabalhadores que ele identificava como sendo diretores da entidade e 

contou que muitos se aproximavam do movimento sindical quando já estavam sob 

risco de perder o emprego, visando a obtenção da estabilidade sindical prevista na 

legislação trabalhista para diretores do sindicato e membros da CIPA. 

Relatou que recentemente havia participado de uma greve na Coqueiro. 

Disse que a maioria dos trabalhadores aderiram à greve e não lembrava o motivo 

específico que tinha despertado a indignação que levou ao movimento. Disse que 

os trabalhadores se reuniram no portão de entrada da fábrica, deflagraram a greve e 

pressionaram uns aos outros para que ninguém entrasse para trabalhar. Raimundo 

confessou que não quis se expor neste movimento e permaneceu misturado com os 

demais manifestantes ao longo dos dias parados. Disse não se arrepender dessa 

atitude, pois, no retorno ao trabalho, algumas lideranças foram demitidas, 

expressando o medo de sofrer represálias pelo seu empregador. 

Ao final da entrevista, quando perguntado se ele se considerava um 

trabalhador explorado ou uma pessoa que estava colaborando para o 

desenvolvimento da empresa, Raimundo respondeu que se considerava alguém que 

estava ajudando a empresa a crescer. 

 

3.9 - De operário especializado a UBER 

 

O segundo entrevistado da fábrica Coqueiro foi indicado por Maria*, que 

trabalhou na Piracema nos anos 1980. Pedro* mora no morro perto da fábrica 

Piracema e de sua casa pode-se ver toda a planta industrial da Coqueiro. Ao chegar 

na sua residência, constatamos um problema metodológico, era feriado, dia de 

Páscoa, e uma festa estava acontecendo. A insensibilidade da pesquisadora com a 
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data ficou evidente. Por outro lado, foi possível observar essa confraternização. 

Nenhuma solenidade religiosa, mas a família estava reunida, a comida era farta e o 

funk tocava alto. 

Pedro* é técnico em mecânica, autodeclarou-se negro, é casado e tem dois 

filhos. A mãe de Pedro* trabalhava em um supermercado e estudou até o primário. 

O pai era desconhecido. Narrou que passou por uma “dificuldadezinha” na 

infância, o que ele considerava um ensinamento. 

 

“[...] mas graças a Deus não a passar também muita fome, só tive 

alguma dificuldade. Mas foi boa, foi bom aprendizado, não tenho 

o que reclamar não”. 

 

A sua primeira experiência profissional tinha sido aos 14 anos como ajudante 

de instrutor. O entrevistado narrou que, mesmo trabalhando na adolescência de 

maneira informal, ele gostava do trabalho e se sentia valorizado.  

Pedro* trabalhou na Coqueiro por seis anos, até ser demitido em 2010. Ao 

descrever sua formação técnica, a pesquisadora percebeu que estava diante de um 

operário qualificado que continuava seu aperfeiçoamento profissional , ao decidir 

cursar uma graduação. Pedro* contou que foi chamado para trabalhar na Coqueiro 

por ser um dos melhores alunos do curso técnico. Já entrou na empresa como 

técnico em mecânica, realizando a manutenção das máquinas. 

Relatou que sua jornada era das 7 às 16 horas, de segunda a sexta, e aos 

sábados das 7 às 11. Seu intervalo de uma hora para o almoço possuía muitos 

sentidos, entre eles dormir, conversar com os colegas de trabalho e , às vezes, ir em 

casa almoçar com a família. 

Ao ser perguntado sobre o barulho dos equipamentos que consertava, 

Pedro* demonstrou conhecer bem o processo produtivo na fábrica, pela natureza 

da sua função que exigia o trânsito por toda unidade fabril. 

 

“A gente rodava a fábrica toda hora. Por exemplo, às vezes a 

estamparia quebrou um equipamento, não conseguem dar conta, 

aí chamava a gente pra gente ir lá e resolver o problema. [] Na 

estamparia que era um dos setores mais barulhentos, até porque 

pra poder fazer a lata é um equipamento grande e pesado e se 

torna bastante barulhento []” 
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Sobre a questão salarial, Pedro* contou que recebia de 15 em 15 dias. Ainda 

não havia sido implementado o banco de horas, o que gerava o recebimento de 

horas extras. A remuneração paga a ele, quando começou a trabalhar na Coqueiro, 

era de R$1.200,00 e foi aumentando até chegar em R$ 1.600,00 no momento de 

sua saída. 

 

Entrevistadora: Você achava um bom salário na época? 

Pedro*: Achava... na indústria, a Coqueiro era uma das empresas 

que paga melhor aqui em São Gonçalo. 

 

O entrevistado confirmou a existência de trabalhadores terceirizados que , de 

acordo com ele, não receberiam os mesmos salários e nem trabalhavam nas 

mesmas condições em relação ao empregados efetivos. Pedro* narra que os 

terceirizados estavam presentes tanto na limpeza quanto na produção, em especial 

no setor de embalagens e no setor de “botar os peixes dentro da lata”. 

 

Entrevistadora: Eram as mulheres que faziam esse trabalho? 

Pedro*: Eram. De botar na lata a sardinha mulher, mas da mesma 

empresa também tinha homem que trabalhava, mas não nessa 

parte, trabalhava na operação de máquinas, na limpeza, na 

empresa.  

 

Essa fala indica, a partir do estudo de caso, que a divisão sexual do trabalho 

não atinge somente o campo das tarefas que são desempenhadas por homens e 

mulheres, mas também a esfera da proteção jurídica. As mulheres, além de 

ocuparem os postos de trabalho mais desvalorizados, trabalham em regimes 

jurídicos diferentes e piores do que os trabalhadores homens. 
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FOTO 7 – Ex-trabalhador da fábrica Coqueiro no momento da entrevista 

Foto de Luciano Pita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FOTO 8 – Mãos do ex-operador de máquinas da Coqueiro 
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Pedro* acredita que o trabalho de corte da sardinha ainda seja manual, 

apesar de se tratar de uma empresa avançada em tecnologia, em virtude das 

sardinhas serem diferentes entre si no tamanho, assim como as latas também 

possuíam dimensões maiores e menores. 

Além de conhecer o processo produtivo, Pedro* revelou conhecer as 

transições na administração da fábrica que passaram nos últimos anos, desde a 

Quaker, Pepsico e agora a Camil Alimentos. Contou que possuía preferência pela  

Quaker, por causa das porcentagens pagas sobre os salários e as festas de fim de 

ano, na qual havia a distribuição de brindes e o sorteio de prêmios. As famílias dos 

trabalhadores também eram convidadas a participar das comemorações. 

Além desse momento, no período que o entrevistado trabalhou era comum a 

empresa distribuir para os empregados o pescado não utilizado na produção, que 

vinha misturado junto com a sardinha. Esse peixe era usado em fritadas aos finais 

de semana, organizadas pelos trabalhadores dentro da própria fábrica, mostrando 

que o incentivo a sociabilidade era um elemento importante no julgamento do 

trabalhador. 

E quando questionado sobre o cumprimento dos seus direitos ele afirma : “A 

Quaker é uma das melhores empresas que eu trabalhei”. E continua narrando que a 

empresa sempre foi muito correta, inclusive com o pagamento das horas extras. 

Pedro* também afirma nunca ter percebido a presença de práticas ilegais, como a 

exploração de crianças e adolescentes, pessoas trabalhando sem a carteira a ssinada 

ou mulheres grávidas sendo demitidas. 

Quando saiu da Coqueiro, o trabalhador disse que preferiu mudar de ramo 

do que ir buscar uma vaga nas outras fábricas de sardinhas da cidade, por causa 

dos comentários negativos que ouviu sobre o descumprimento dos direitos. Nesta 

mudança de emprego, Pedro* foi trabalhar primeiro como metalúrgico em um 

estaleiro de Niterói, mas logo depois a empresa entrou em crise e ele foi demitido. 

Após isso, conseguiu se cadastrar como UBER para driblar o desemprego e, na 

data da entrevista, estava trabalhando como taxista por ter percebido que ser 

UBER não era tão vantajoso financeiramente. 

Pedro* contou que foi demitido por causa da competição entre os 

funcionários, não associando essa prática a uma forma de organização do trabalho 
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no período contemporâneo. E, mesmo diante dessa situação em que uma impressão 

ruim sobre a empresa poderia surgir, Pedro* continua fazendo elogios: 

 

Entrevistadora: Você foi demitido por justa causa? 

Pedro*: Fui demitido normal 

Entrevistadora: E te pagaram tudo direitinho? 

Pedro*: Pagaram... ah... foi quando eu peguei, pagaram até mais. 

Até me surpreendi e é por isso que eu falo, foi uma das melhores 

empresas que eu trabalhei. 

 

Durante sua fala, Pedro* fez inúmeros comentários positivos aos tempos de 

trabalho na Coqueiro. Em nenhum momento criticou a empresa ou reclamou de 

alguma situação específica, demonstrando ter construído apenas memórias que lhe 

façam bem.  

 

Entrevistadora: E quando você vê a sua situação na época e você 

vê a atual, você acha que naquela época você tinha algum 

privilégio? Ou não? 

Pedro*: Não, é a fase da vida, né? Todo momento da vida é uma 

fase, aquela foi uma fase boa, que eu tinha carteira de trabalho, 

não me preocupava em pagar todo mês meu INSS, hoje já é outra 

fase, eu também tô vivendo uma fase boa, não tenho do que 

reclamar. 

Entrevistadora: E quando você olha hoje pros trabalhadores da 

Coqueiro e da Piracema ou a situação aqui dos teus vizinhos, você 

acha que a galera do Coqueiro tem privilégio? 

Pedro*: Muita coisa, mesmo o pessoal reclamando que não era a 

fase da Coqueiro, mas não tem comparação a Quaker lá com a 

Piracema, tanto a questão de segurança quanto de salário . 

Entrevistadora: E o que que é privilégio pra você? 

Pedro*: Por exemplo, a segurança que a Quaker tem não tem 

comparação com a segurança aqui da Piracema, pode ter 

segurança tem, mas não é tão rígida quanto, o salário daqui não é 

igual ao de lá, é bem inferior, aqui eu acho que não sei se, pelo 

que eu já ouvi e ouço as pessoas falando “tá aqui minha carteira”, 

assinar assina porque lá tu só entra de carteira assinada 

 

Pedro*, Raimundo*, Maria*, Paola*, Cristina* e as operárias que 

participaram da fase exploratória desta pesquisa fazem parte de uma realidade, 

onde a construção coletiva da consciência de classe está posta a uma prova de 

fogo. As ideologias impregnadas na classe trabalhadora revelaram-se, neste estudo, 

presentes em diferentes narrativas que ocupam diferentes posições no interior da 

classe. A forma como esses entrevistados percebe a sua própria relação de trabalho 

é revelada pela história de vida de cada um e suas experiências sócio históricas. A 
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subjetividade dos trabalhadores é a forma como cada um percebe sua realidade 

material, de como elas participam do processo de produção e que papel elas teriam 

neste. É como elas entendem o que fazem, mesmo que, de alguma maneira, isso 

não necessariamente corresponda ao real papel que elas tem na produção da 

riqueza pela qual são responsáveis. 

Direitos são vistos como privilégios; o emprego, como “colaboração”; a 

responsabilidade pela produção, pela criação de valor, que pertence ao trabalhador, 

é atribuída ao patrão. É o fetichismo da mercadoria, só que esta é o trabalho. 

Quando o trabalhador se sente privilegiado por ter seus direitos respeitados, ou 

mesmo quando não percebe a exploração que lhe é imposta pelo patrão, está -se 

diante de um fetichismo jurídico, no qual, assim como acontece com a mercadoria  

– que mascara as relações de produção –, o direito, e as relações dele derivadas, ao 

mesmo tempo que significam uma forma de proteção ao trabalhador, resultam 

numa legalização da exploração do trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início deste trabalho, foi proposta a realização de um estudo sobre a 

subjetividade dos trabalhadores das fábricas de sardinha de São Gonçalo, partindo 

do resgate sobre a história do trabalho nestes estabelecimentos industrias no início 

da industrialização do município, e chegando na observação das manifestações da 

exploração em duas fábricas que estão em pleno funcionamento, tendo como 

principal ferramenta metodológica a narrativa dos próprios trabalhadores e 

trabalhadoras.  

Os caminhos trilhados neste trabalho foram repletos de desafios, tanto no 

plano da construção teórica sobre o tema, quanto na tentativa de realizar uma 

pesquisa empírica envolvendo trabalhadores que fazem parte de um cotidiano 

diferente do vivido pela pesquisadora. Propor-se a sistematizar narrativas sobre o 

trabalho desempenhado nestas fábricas significou desnudar o olhar e ter uma 

postura de autocrítica em relação as próprias práticas e comportamentos. Esse 

compromisso possibilitou avançar na aproximação com os sujeitos dessa pesquisa 

e permitiram hoje reconhecer que muitos obstáculos foram superados e outros que 

se perduraram consistem em barreiras que precisariam de mais tempo para serem 

tombadas.  

Levando-se em consideração que todo conhecimento produzido é 

provisório, pode-se afirmar com certeza o mundo do trabalho possui uma dinâmica 

acelerada, de tal maneira que os modos de ser da exploração se transformam a cada 

dia, e o olhar do pesquisador está sempre defasado nas voltas do tempo, neste tripé 

entre o que foi ouvido e observado ontem, hoje e o que será amanhã.  

As tensões entre capital e trabalho não são estáticas. E no momento de 

elaboração deste trabalho, o capital estava em movimento, marchando no sentido 

de promover uma devastação de direitos e uma corrosão nas formas de trabalho 

protegidas pela legislação. O golpe parlamentar que conduziu ao impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff em 2016 significou o fim do ciclo da conciliação de 

classes operado pelo PT durante treze anos de governo, caracterizado pela tentativa 

de apaziguar as classes antagônicas e promover conciliação de interesses opostos, 

o que significou o avanço do conservadorismo como projeto político. 
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A situação da luta de classes, em especial no Brasil, onde o governo de 

Michel Temer tenta a todo custo impor uma agenda de aprofundamento das 

políticas neoliberais, demonstra que a esperança de se construir um capitalismo 

humanizado, provedor de direitos e garantias sociais se tornou um projeto falido. 

Essas mínimas concessões conquistadas ao longo do tempo pela luta contra a 

exploração capitalista se tornaram um fardo pesado para a classe dominante diante 

da crise estrutural do capital a tal ponto que está sendo necessário retirar os 

mínimos direitos dos trabalhadores para manter os níveis de acumulação de 

capitais.   

Percebe-se que o modo de produção capitalista se reinventa, deslocando-se 

no tempo e no espaço. E, ao tentar capturar este movimento, é preciso assumir que 

as contradições fazem parte desse todo e de suas partes. Ao pensar a totalidade do 

funcionamento do capitalismo em uma perspectiva marxista, não se deve ignorar a 

realidade concreta e cotidiana e o que se passa com quem está imerso  na sua 

própria existência de exploração. A dialética é justamente este fluxo de reflexões 

que vão do todo à parte e retornam ao todo, na procura pelo sentido e a formação 

histórica das categorias sociais.  

Essa questão se articula com as grandes contradições surgidas por esse novo 

momento histórico do trabalho no Brasil, marcado pelas consequências da 

reestruturação produtiva, do neoliberalismo e do avanço do conservadorismo após 

os governos do PT. E um desses aspectos contraditórios existente no mundo do 

trabalho consiste na incongruência entre o retrocesso imposto sobre os direitos do 

trabalhador e a como uma parcela da classe trabalhadora incorpora para si  esse 

processo. A nova subjetividade do trabalhador é mediada pela crença de que perder 

direitos é melhor do que perder empregos. Ou ainda, ter direitos é sempre um 

privilégio mesmo que você seja negro, favelado e mal pago.  

O estímulo dos governos e do empresariado à ampliação das formas de 

trabalho precarizado tais como a figura do trabalhador autônomo, empreendedor, 

voluntário, “pejotizado” e “uberizado” é um mecanismo para mascarar o aumento 

da exploração e do desemprego produzido em larga escala. Mas essas novas 

formas servem também para ludibriar os trabalhadores sobre a posição que ocupam 

na luta de classes, fazendo-os acreditar que agora possuem mais liberdade para 
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administrar o próprio trabalho e maiores possibilidades de crescimento 

profissional. 

Essas ilusões expõem a fragilidade política e subjetiva dos trabalhadores 

que sonham em ter uma vida melhor, ainda que nesta conjuntura isso signifique 

não ter direitos, apenas mais trabalho, dentro ou mesmo fora do mercado de 

trabalho formal. São promessas de aumento de renda que na maioria das vezes não 

se realizam e o que se assiste nestes casos é a precarização do trabalho, através da 

desproteção jurídica e social do trabalhador. E esse encantamento pela ideia de 

“ser patrão de si mesmo” foi construído no imaginário da classe através das 

experiências objetivas de quem carrega no cotidiano a exaustão de  ser explorado e 

não consegue enxergar alternativas que impliquem a superação da sociedade de 

classes por meio da organização da resistência coletiva.  

Mas o que se pode apreender de concreto nesta pesquisa é que neste cenário 

de ofensiva do capital sobre o mundo do trabalho, a reestruturação dos direitos 

para atender as demandas produzidas nos últimos anos no chão de fábrica 

simbolizam o estabelecimento de um novo paradigma de trabalho que está sendo 

construído na subjetividade do trabalhador. Ter um emprego formalizado, com 

salário fixo pago todo mês, férias, décimo terceiro salário entre outros direitos 

arrancados a duro custo no século XX, está assumindo o sentido de privilégio.  

Sabe-se que ter um privilégio não é uma condição disponível para as frações 

mais pauperizadas da classe trabalhadora perante as contradições inerentes ao 

capitalismo. Ainda mais quando se está diante de grupos oprimidos como 

mulheres, negros e LGBTs. O capital não se reproduz sem a exploração do 

trabalho. Ainda mais em realidades sociais tão empobrecidas como as dos 

trabalhadores das fábricas de sardinhas.  

Entretanto, esse novo paradigma de trabalho é mediado pelas disputas, 

tensões e conflitos cotidianos e por certo não está se sugerindo neste trabalho a 

existência de consensos na classe trabalhadora sobre essa questão. Existe 

divergência e disposição para a luta por mais direitos e isso também ficou 

evidenciado na pesquisa de campo, ainda que os instrumentos tradicionais de 

mobilização estejam enfraquecidos por essas novas formas de ser da exploração.   

Antes de cometer qualquer tipo de generalização, é importante pontuar que 

o medo do desemprego e a submissão aos desmandos dos detentores dos meios de 



159 
 

 
 

produção e seus capatazes são sentimentos vividos por quem necessita trabalhar 

para sobreviver e demonstram que não existe só o consentimento, fruto da 

manipulação entre os trabalhadores das fábricas. Ao contrário, a coerção é 

amplamente utilizada como um instrumento de controle social e freio de alguma 

possibilidade de resistência. E essa dicotomia atravessa as relações sociais dentro 

dos dois estabelecimentos industriais pesquisados e também ao comparar as 

narrativas dos trabalhadores das diferentes fábricas e contextos.  

Outra questão que ficou evidente no decorrer desta pesquisa foi a 

constatação de que desde o início da industrialização do município de São Gonçalo 

e da chegada das primeiras fábricas de sardinhas na década de 1940, os 

trabalhadores destas unidades fabris, em especial as mulheres, encontram 

dificuldades para manter uma relação de exploração na qual os direitos básicos 

sejam preservados. Conseguiu-se observar neste trabalho que morrer de fome já 

era uma realidade nesta época para a classe que vive do seu próprio trabalho. Além 

disso, ao se resgatar as reivindicações sindicais desses trabalhadores, percebe-se 

que a fraude já era parte de um mecanismo da exploração dessas fábricas na 

metade do século XX, pois contratavam os trabalhadores pelo período de 11 meses 

visando burlar os direitos já conquistados.  

Essas particularidades da forma de exploração da classe trabalhadora na 

década de 1940 e 1950, que se apoiava no passado escravocrata ainda recente se 

manteve. O fato é que o problema da informalidade, das jornadas extensas, salários 

baixos e da sazonalidade não são novidades para esses trabalhadores Estes 

apontamentos também puderam ser verificados em uma das entrevistadas 

concedidas por uma trabalhadora que não teve a carteira de trabalho assinada no 

final dos anos 1980. 

Estes são os caminhos pelos quais pode-se considerar que a desproteção 

jurídica é parte da formação da classe trabalhadora industrial em São Gonçalo e 

reforçada pelos aspectos de gênero e raça que não puderam ser ignorados nesta 

pesquisa, ainda que o tratamento dessas questões tenha sido superficial diante da 

dimensão de aprofundamento teórico que essa demanda exigiria e do recorte 

temático traçado no início dessa pesquisa. 
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Desta forma, espera-se que este estudo contribua de alguma forma com o 

despertar de uma nova situação na luta de classes e de uma consequente 

transformação nas relações de trabalho dos trabalhadores das fábricas de sardinhas.
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ANEXO 1 – Modelo de Perguntas para Entrevistas 

 

DADOS PESSOAIS E FAMILIARES 

 

1-Qual a sua idade? 

2-Onde você nasceu? 

3- Qual era a profissão dos seus pais? 

4- Qual era a escolaridade dos seus pais? 

5 – Quando você era criança, sonhava em ter uma vida melhor que a dos 

seus pais? 

6- Estado Civil? 

7- Possui filhos? 

8- Onde mora?  

9- Qual a sua escolaridade? 

10- Qual a sua raça?  

 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL  

11- Você se lembra do seu primeiro trabalho, quando e onde foi?  

12- Você se sentia valorizado enquanto trabalhador neste primeiro trabalho? 

13 – Como era a relação com o seu chefe?  

14- Antes de você entrar nesta empresa onde você trabalhava? 

14.1- Qual função exercia? 

14.2 – Como você aprendeu os conhecimentos para exercer esta 

função? 

14.2- Você gostava do trabalho na época? 

14.3- Os seus direitos eram respeitados pelo seu patrão? 

 

15- Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 

16- Por que você acha que a empresa te contratou? 

17- O que você sentiu quando conseguiu esse emprego? 

18- Qual a sua função hoje? 

19- Você sempre exerceu a mesma função que exerce atualmente dentro da 

empresa? 

20- Como você apreendeu a desempenhar esta função? 

21- Você pretende se aposentar trabalhando nesta empresa? 

 

TRABALHO  

22- Qual é a sua jornada de trabalho diária e semanalmente? 

23- Qual é o seu turno de trabalho? 

24- O que você faz durante os seus intervalos na empresa? Almoço, 

descanso... 

25- Qual o seu salário? 

26- Como a empresa efetua o pagamento? Uma vez ao mês? 

27- Você faz horas extras? 

28- Você ganha pelas horas extras ou existe banco de horas? 

29- O período de férias é escolhido exclusivamente por você ou existe 

restrição ou recomendação da sua chefia? 

30- Sua chefia lhe recomenda metas? O que acontece quando você as 

alcança? 
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31- Você possui mais algum outro trabalho ou fonte de renda? 

32- Existem terceirizados na empresa?  

33- Existem, além dos operários empregados regular e usualmente, outros 

que são empregados de tempos em tempos? 

34- Em qual função? 

35- Você considera sua situação dentro da empresa é igual a dos 

terceirizados? 

 

PROCESSO PRODUTIVO 

36- Você poderia descreve detalhadamente o processo de produção da 

sardinha na fábrica onde trabalha? 

37- Seu trabalho é feito à mão ou com auxílio de máquinas?  

38- Você consegue perceber se houve algum tipo de avanço tecnológico na 

empresa desde sua chegada? 

39- Caso positivo, você e seus colegas tiveram alguma dificuldade de se 

adaptar a essas mudanças?  

40- Houve demissões por conta do avanço tecnológico? 

41- Nestes anos em que você trabalha na empresa, você considera que a 

intensidade do trabalho aumentou ou diminuiu? 

42- Existem trabalhadores que recebem de acordo com a produtividade na 

empresa? 

43- Você precisa de muita concentração na hora do trabalho? 

44- No que você pensa enquanto trabalha? 

45- A empresa oferece equipamentos de segurança para os trabalhadores? 

46- Alguma vez você já deixou de seguir as normas técnicas de segurança 

do trabalho? 

47- Você já sofreu ou viu alguém sofrer acidente de trabalho? Ou acidente 

de percurso? 

48- Descreva as condições higiênicas da fábrica: tamanho das instalações e 

lugar destinado a cada operário, ventilação, temperatura, caiação das paredes, 

condições dos sanitários, ruído das máquinas, cheiro ...  

49- Como você classifica suas condições de trabalho?  

50- Você conhece a origem da sardinha? Onde ela é pescada? 

51- O que acontece com os resíduos industriais da empresa? 

52- A indústria do seu empregador trabalha exclusiva ou principalmente 

para o mercado local, para o mercado nacional ou para a exportação? 

 

PROTEÇÃO JURÍDICA 

53- Como é o seu contrato de trabalho? Formal ou Informal? Você é 

contratado por dia, semana, mês, tempo indeterminado? 

54- Você considera que seus direitos são respeitados pela empresa? 

55- Existe alguma situação na empresa que você considere ou tenha suspeita 

de ser ilegal? 

56- Durante o período que você trabalha na empresa já notou a existência de 

trabalho informal? 

57- Durante sua jornada de trabalho, você realiza tarefas para as quais não 

foi contratado? 

58- Existem crianças ou adolescentes trabalhando na fábrica? 

59- Já houve atraso no pagamento dos salários? 
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60- Você já processou ou teve vontade de processar a empresa em que 

trabalha? 

61-Algum colega seu já processou a empresa? O que você achou dessa 

atitude? 

62- Você acredita que os órgãos do Estado responsáveis pela fiscalização 

das fábricas cumprem o seu papel? 

63- O que você sabe sobre as outras fábricas de sardinha de São Gonçalo? 

64- Você preferiria trabalhar em outra fábrica de sardinha de São Gonçalo? 

65- A fábrica que você trabalha pertence é uma cooperativa? Caso positivo, 

esta cooperativa emprega trabalhadores de fora? O que você pensa sobre o 

funcionamento desta cooperativa? 

66- A fábrica em que você trabalha pertence a um empresário ou a um 

grupo econômico?  

67- Você se considera um trabalhador explorado pela empresa ou um 

trabalhador que colabora com o desenvolvimento da empresa? 

68- Você considera seu salário justo em relação ao que você produz? 

69- Você acredita que algum dia pode se tornar sócio da empresa? 

70- Você é sindicalizado? 

71- Já houve greve na empresa? Quando? Houve repressão? 

72- Você já participou de alguma greve ou manifestação? 

73- Qual a importância que você enxerga no sindicato da sua categoria? 

74- O que você considera mais eficaz para mudar a vida de um trabalhador? 

Lutar e fazer manifestações ou estudar e trabalhar sem criar conflitos na empresa? 

 

SUBJETIVIDADE 

75- Você está satisfeito com o seu trabalho? 

76- O que você acha que poderia melhor em relação ao seu trabalho? 

77- Acredita que seu trabalho é importante para os outros? Por que?  

78- Você se sente valorizado pela empresa? 

79- Como é a sua relação com seu chefe? 

80- Como é sua relação com o dono da fábrica? Você o conhece? 

81- Como é sua relação com os outros colegas de trabalho? Vocês formam 

uma equipe ou cada um faz o seu trabalho individualmente? 

82- Qual a importância que o salário tem para você? 

83- Você sente muito medo de perder o emprego? 

84- Você está profissionalmente realizado?  

Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? 
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ANEXO 2   

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DE ENTREVISTA 

 

FINALIDADE DA ENTREVISTA: A Srª 

_________________________________ foi convidada a colaborar com o projeto 

de pesquisa em andamento denominado “O TRABALHO NAS FÁBRICAS DE 

SARDINHA EM SÃO GONÇALO”.  

PROPOSTA DA PESQUISA: Esta pesquisa será a dissertação de mestrado de 

Patrícia Santiago de Medeiros Correa, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, sob orientação da 

Profª Carla Appollinario  

 

RESTRIÇÃO DE USO E ANONIMATO: As informações prestadas pelo 

entrevistado serão utilizadas pela pesquisadora estritamente para fins de pesquisa. 

Ademais, se assim for solicitado expressamente abaixo, será garantido o anonimato 

do participante em todas as etapas da pesquisa e no texto final. Será atribuído um 

nome fictício ao entrevistado, sendo feita menção apenas ao cargo e empresa.  

 

CONSENTIMENTO:  Eu, 

_______________________________________________, estou de acordo em 

participar da pesquisa supramencionada.  

 

 □ DESEJO QUE MINHA IDENTIDADE SEJA RESGUARDADA  

 

 □ NÃO DESEJO QUE MINHA IDENTIDADE SEJA RESGUARDADA  

 

______________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

______________________________________ 

Pesquisadora: Patrícia Santiago de Medeiros Correa 

Data: _______________ 


